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‰ÚLa1 מלאכי אמרּו לּמרֹום, מׁשה ׁשעלה ¿»»ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

רּבֹונֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני ְִִֵֵַַָָָהּׁשרת

להן, אמר ּבינינּו. אּׁשה ּלילּוד מה עֹולם, ִִֵֵֶֶַַָָָָׁשל

חמּדה  לפניו, אמרּו ּבא. ּתֹורה כּו'2לקּבל ּגנּוזה ְְְְְֵֶַָָָָָָָ

על  הֹוד ּתנה כּו' לבׂשרֿודם לּתנּה מבּקׁש ְְְְְִֵַַַָָָָָָָאּתה

למׁשה 3הּׁשמים  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו אמר , ְִֶַַַָָָָָֹ

ׁשל  רּבֹונֹו לפניו, אמר כּו'. ּתׁשּובה להן ְְֲִִֶֶַַָָָָָהחזיר

ּבּה ּכתיב מה לי, נֹותן ׁשאּתה ּתֹורה אנכי 4עֹולם, ְִִִֵֶַַָָָָָֹ

כּו', מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹה'

ׁשּוב, לכם. ּתהא לּמה ּתֹורה כּו' ירדּתם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמצרים

ּבּה ּכתיב ּבין 5מה אחרים, אלקים ל יהיה לא ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשּוב, עבֹודהֿזרה. ׁשעֹובדין ׁשרּויין אּתם ְְֲִִִֶֶַַָָָעּמים

ּבּה ּכתיב לקּדׁשֹו,6מה הּׁשּבת יֹום את זכֹור ְְְִֶַַַַָָָ

ׁשבּות. צריכין ׁשאּתם מלאכה עֹוׂשים אּתם ְְְְִִִֶֶֶַַָָּכלּום

ּבּה ּכתיב מה יׁש7ׁשּוב, ּומּתן מּׂשא תּׂשא, לא ְִִֵַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב מה ׁשּוב, ואת 8ּביניכם. אבי את ּכּבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבּה ּכתיב מה ׁשּוב, לכם. יׁש ואם אב ,לא 9אּמ ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

יצר  ּביניכם, יׁש קנאה תגנב, לא תנאף לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹתרצח

ּדמׁשה  ׁשּבּתׁשּובה לֹומר, [ויׁש ּביניכם. יׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרע

ּבכללּות. ענינים ׁשני הּמלאכים, טענת על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָרּבנּו

לכללּות  ּבנֹוגע ּתׁשּובה היא ירדּתם" ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ"למצרים

הענין ּכללּות על ׁשה ּטעם ּדכיון ֿ הּתֹורה , ּדמּתן ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ׁש"ּלמצרים  ּכיון לכן, מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ה' אנכי הּוא ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּתֹורה

ּכתיב  מה "ׁשּוב מֹוסיף, ּולאחריֿזה לכם. ּתהא לּמה ּתֹורה (ּבתמיהה) ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָירדּתם"

הּׁשּבת, יֹום את זכֹור ,ל יהיה (לא ׁשּבּתֹורה הּפרטים הּצּוּויים ׁשּגם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּה",

לּמלאכים]. ולא ליׂשראל ׁשּיכים ְְְְְִִִֵַַַָָָֹוכּו')

CÈ¯ˆÂ ׁשּתּנתן היתה הּׁשמים" על הֹוד "ּתנה הּמלאכים ּדבּקׁשת להבין, ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

אּתם  "ּכלּום מׁשה להם הׁשיב ּומה ּברּוחנּיּות, ׁשהיא ּכמֹו ּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
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תנש"א. - השבועות חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ואילך.1)*) סע"ב פח, בש"ס 2)שבת

ועוד. כאן. יעקב בעין (חמדה) כ"ה אבל חמודה, ב.3)שם: ח, ב.4)תהלים כ, ג.5)יתרו ח.6)שם, ז.7)שם, שם,8)שם,

יג.9)יב. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו

‰ÚLa1ÌB¯nÏ ‰LÓ ‰ÏÚL,מהקדושֿברוךֿהוא התורה את לקבל ¿»»∆»»…∆«»
ÏL BBa¯ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»ƒ∆

,eÈÈa ‰M‡ „eÏÈl ‰Ó ,ÌÏBÚ ילוד למרום אלינו בא ולמה מה על »«ƒƒ»≈≈
למטה. שמקומו Ô‰Ïאשה ¯Ó‡»«»∆

למלאכי  הקדושֿברוךֿהוא להם ענה

‡e¯Óהשרת, .‡a ‰¯Bz Ïa˜Ï¿«≈»»»¿
השרת  ֿ ÂÈÙÏמלאכי הקדוש לפני ¿»»

cÓÁ2'eÎ‰ברוךֿהוא, ‰Êeb היא ∆¿»¿»
dzÏהתורה  Lw·Ó ‰z‡«»¿«≈ƒ¿»

ÏÚ E„B‰ ‰z 'eÎ Ì„ÂŒ¯N·Ï¿»»»»¿»¿«
ÌÈÓM‰3,התורה את לנו ‡Ó¯ותן «»»ƒ»«

‰LÓÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»¿…∆
Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰ השרת למלאכי «¬ƒ»∆

¯Ó‡ .'eÎ ‰·eLz משה,ÂÈÙÏ ¿»»«¿»»
‰z‡L ‰¯Bz ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»»∆«»

·È˙k ‰Ó ,ÈÏ Ô˙B כתובda4 ≈ƒ«¿ƒ»
‡L¯בתורה  EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡»…ƒ¡…∆¬∆

,'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
המלאכים  אתם ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒוכי

‡‰z ‰nÏ ‰¯Bz 'eÎ Ìz„¯È¿«¿∆»»»¿≈
·eL .ÌÎÏ,עוד·È˙k ‰Ó כתוב »∆«¿ƒ

da5ÌÈ˜Ï‡ EÏ ‰È‰È ‡Ï »…ƒ¿∆¿¡…ƒ
,ÌÈ¯Á‡ וכיÌz‡ ÌÈnÚ ÔÈa ¬≈ƒ≈«ƒ«∆
ÔÈ„·BÚLהמלאכים  ÔÈÈe¯L¿ƒ∆¿ƒ

·eL .‰¯ÊŒ‰„B·Ú,עוד‰Ó ¬»»»«
·È˙k כתובda6 בתורה˙‡ ¯BÎÊ ¿ƒ»»∆

ÌeÏk ,BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ««»¿«¿¿
Ìz‡L ‰Î‡ÏÓ ÌÈNBÚ Ìz‡«∆ƒ¿»»∆«∆

˙e·L ÔÈÎÈ¯ˆ.ממלאכה הפסקה ¿ƒƒ¿
·eL,עוד·È˙k ‰Ó כתובda7 «¿ƒ»

˙O‡בתורה  ‡Ï להישבע האיסור …ƒ»
LÈלשקר, ÔzÓe ‡OÓ ÈÎÂ«»«»≈
ÌÎÈÈa.לשבועה נזקקים שאתם ≈≈∆
·eL,עוד·È˙k ‰Ó כתובda8 «¿ƒ»

Â‡˙בתורה  EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆
,En‡ וכיÌÎÏ LÈ Ì‡Â ·‡ ƒ∆»»≈≈»∆

È˙k·עוד,eL·המלאכים. ‰Ó«¿ƒ
Ï‡בתורה da9כתוב  Áˆ¯˙ ‡Ï »…ƒ¿«…

,·‚˙ ‡Ï Û‡˙ וכיLÈ ‰‡˜ ƒ¿»…ƒ¿…ƒ¿»≈
ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ ,ÌÎÈÈa≈≈∆≈∆»«≈≈≈∆

השמים'. על הודך 'תנה המלאכים טענת את רבינו משה דחה אלה ובנימוקים

,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚË ÏÚ ea¯ ‰LÓc ‰·eLzaL ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆«¿»¿…∆«≈««¬«««¿»ƒ
ÌÈÈÚ ÈL שונים˙eÏÏÎa יותר בה יש בפרטיות (ואילו כללי באופן ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»

של  טענתו עניינים). המלאכים משני כלפי ‰È‡משה "Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ"¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆ƒ
˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‰·eLz¿»¿≈«ƒ¿»

,‰¯Bz‰ ראוי לא כללי באופן מדוע «»
למלאכים  התורה את «≈¿ÔÂÈÎcלתת

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÏÚ ÌÚh‰L∆««««¿»»ƒ¿»
'‰ ÈÎ‡ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»»…ƒ
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆

,ÌÈ¯ˆÓ ההסבר היא מצרים ויציאת ƒ¿«ƒ
תורה  ÔÂÈkלמתן ,ÔÎÏ»≈≈»

"Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓl"L∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
‰‰ÈÓ˙a) טוען רבנו משה כלומר, ƒ¿ƒ»

ירדתם  וכי – המלאכים כלפי

z‰‡למצרים?! ‰nÏ ‰¯Bz (»»»¿≈
ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe .ÌÎÏ משה »∆¿«¬≈∆ƒ

וטוען, È˙k·רבנו ‰Ó ·eL"«¿ƒ
ÌÈË¯t‰ ÌÈÈeev‰ ÌbL ,"da»∆««ƒƒ«¿»ƒ

EÏ ‰È‰È ‡Ï) ‰¯BzaL איסור ∆«»…ƒ¿∆¿
זרה, ‰aM˙עבודה ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ»∆««»

בשבת, לשבות ¿eÎÂ')והמצווה
Ï‡¯NÈÏ ÌÈÎiL דווקא‡ÏÂ «»ƒ¿ƒ¿»≈¿…

.[ÌÈÎ‡ÏnÏ««¿»ƒ
˙Lw·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿«»«
ÏÚ E„B‰ ‰z" ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿»¿«
Ì‰Ï Ô˙pzL ‰˙È‰ "ÌÈÓM‰«»»ƒ»¿»∆ƒ»≈»∆
˙eiÁe¯a ‡È‰L BÓk ‰¯Bz»¿∆ƒ¿»ƒ
ונמצאים  רוחניים הם המלאכים שהרי

השמים") ("על עליונים בעולמות

את  לקבל בקשו לא ובוודאי רוחניים,

לדרגה  מדרגה שירדה כפי התורה

גשמיים, בדברים »Óe‰ונתלבשה
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ז d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

מה  להבין צרי ּגם וכּו'. מלאכה" ְְְִִִַַָָָָעֹוׂשים

לא  תרצח "לא לּמצֹות ּבנֹוגע מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹּׁשהׁשיב

יׁש הרע יצר ּביניכם יׁש קנאה תגנֹוב, לא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹתנאף

ּביניהם  קנאה אין ׁשהּמלאכים ּדכיון ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּביניכם",

לצּוֹות  צרי אין לכן הרע, יצר להם ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

עדיפא  ּדלכאֹורה אּלּו, מצֹות על אֹותם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּולהזהיר

ׁשהם  (ּכמֹו עצמם הּמצֹות ׁשּגם למימר, ליּה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהוה

ׁשאמר  (ּכמֹו לּמלאכים ׁשּיכים אינם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבגׁשמּיּות)

וכּבּוד  תּׂשא, לא ׁשּבת , למצות ּבנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹלפניֿזה

ואם). ֵָָאב

ÔÈÚ‰Â נּתנה ׁשהּתֹורה זה על ּדבּטעם הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִֶֶַַַַַָָ

לפי  ענינים. ׁשני ּדוקא, ּבארץ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלמּטה

ּכׁשּקּיּום  היא הּמצֹות ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשההמׁשכה

קּיּום  ׁשעלֿידי  לפי וגם ּבגׁשמּיּות, הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַהּמצֹות

הּבהמית  ּדנפׁש הּברּור נעׂשה למּטה .10הּמצֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָ

מלאכה  עֹוׂשים אּתם "ּכלּום מׁשה ׁשאמר ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹוזהּו

לא  ׁשהּתֹורה ּדהּטעם ּביניכם", יׁש הרע יצר ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹכּו'

חסרים  היּו אז ּכי הּוא לּמלאכים ּבּׁשמים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָנּתנה

מלאכה  עֹוׂשים אּתם "ּכלּום הענינים. ְְְְִִִֵֶַָָָָׁשני

ׁשּיקימּו ׁשּי אין ולכן ׁשבּות", צריכים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשאּתם

ּבנֹוגע  הּוא ועלּֿדרֿזה ּבגׁשמּיּות, ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָמצות

ּביניכם  יׁש הרע יצר ואם. אב כּבּוד תּׂשא, 11לא ִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּבהמית. נפׁש ּברּור אצלם ׁשּי אין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולכן

הּבהמית LÈÂב) נפׁש ּדברּור ּדּבּׁשיכּות לֹומר, ¿≈ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

למּתןּֿתֹורה, ּביניכם) יׁש הרע ְֵֵֵֵֶֶַַַָָ(יצר

ׁשּנּתנּו הּמצ ֹות קּיּום ׁשעלֿידי ענינים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָׁשני

ּכּנזּכר  הּבהמית, נפׁש ּברּור נעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה

הכנה  ּגם הּוא הּבהמית נפׁש וׁשּברּור ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָלעיל.

לפני  העֹומר ספירת סֹופרים ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמּתןּֿתֹורה.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

שמן 10) אנו אבל היו, ריחות דהאבות שהמצוות דזה ואילך, 104 ע' תש"ו וסה"מ ואילך קסז ע' תרע"ח מסה"מ להעיר

ולא  (נה"ב), הגוף מצד והסתרים העלמות היו לא האבות אצל כי ענינים: שני מצד הוא, (א)), ג פ"א, (שהש"ר שמך תורק

בגשמיות. מצוות להם ואדרבה 11)הי' ביניכם", יש הרע "יצר דוגמת הוא ע"ז" עובדין שאתם שרויין אתם עמים "בין וגם

ע"ז. יעבוד שלא להזהירו שצריך ועד שרויין), אתם עמים (בין נוכראין" משדין "שד דוגמת שהוא יצה"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎÂ "‰Î‡ÏÓ ÌÈNBÚ Ìz‡ ÌeÏk" ‰LÓ Ì‰Ï ·ÈL‰ והרי ≈ƒ»∆…∆¿«∆ƒ¿»»¿

שבו  הזה בעולם למטה, התורה את לקבל בקשה להם היתה לא מלכתחילה

מלאכה? עושים

‡Ï" ˙BˆnÏ Ú‚Ba ‰LÓ ·ÈL‰M ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆≈ƒ…∆¿≈««ƒ¿…
,·B‚˙ ‡Ï Û‡˙ ‡Ï Áˆ¯ƒ̇¿«…ƒ¿»…ƒ¿

ציוויים  לצוות אפשר אלה שאי

כלפיהם, וטען LÈלמלאכים, ‰‡ƒ̃¿»≈
"ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ ÌÎÈÈa≈≈∆≈∆»«≈≈≈∆

הוא  המענה ותוכן «≈¿ÔÂÈÎc(בתמיהה),
‰‡˜ ÔÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈ƒ¿»
,Ú¯‰ ¯ˆÈ Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆≈∆»«
¯È‰Ê‰Ïe ˙BeˆÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈»ƒ¿«¿«¿ƒ

el‡ ˙BˆÓ ÏÚ Ì˙B‡ ללא גם כי »«ƒ¿≈
על  שיעברו אפשרות כל אין הציווי

לתמוה, יש זו טענה ועל אלו, איסורים

dÈÏ ‰Â‰ ‡ÙÈ„Ú ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬ƒ»¬»≈
,¯ÓÈÓÏ,לו היה מזו עדיפה טענה ¿≈«

והיא  לומר, רבנו, »∆ÌbLלמשה
˙Bˆn‰ לא של תנאף, לא תרצח, לא «ƒ¿

Ì‰Lתגנוב  BÓk) ÌÓˆÚ«¿»¿∆≈
˙eiÓL‚a האלוקי שהרצון לאחר ¿«¿ƒ

והתלבש  ירד אלו דברים לאסור העליון

הזה  בעולם גשמיים ‡ÌÈבדברים (≈»
BÓk) ÌÈÎ‡ÏnÏ ÌÈÎiL«»ƒ««¿»ƒ¿
˙ÂˆÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒÈÙÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¿ƒ¿«
·‡ „eaÎÂ ,‡O˙ ‡Ï ,˙aL«»…ƒ»¿ƒ»

Ì‡Â בחיים רק שייכים אלה שכל »≈
בעולמות  ייתכן לא וקיומם הזה בעולם

נמצאים  בהם העליונים הרוחניים

משה  בחר כן אם ולמה המלאכים)

מצוות  למלאכים לתת שאין לומר רבינו

שעלול  הרע יצר להם אין כי אלה

כך? לידי אותם להביא

ÌÚh·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â הפנימי ¿»ƒ¿»¿«««
‰hÓÏ ‰z ‰¯Bz‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆«»ƒ¿»¿«»

‡˜Âc ı¯‡a,בשמים למלאכים ולא »»∆«¿»
.ÌÈÈÚ ÈL,אחד ÈÙÏעניין ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰L אלוקי אור של ∆««¿»»

למטה קיום È„ÈŒÏÚLמלמעלה ∆«¿≈
˙Bˆn‰ ÌeiwLk ‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«ƒ¿

˙eiÓL‚a ‡e‰,האלוקי לרצון ˜Ìeiבהתאם È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ Ì‚Â ¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿≈ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙc ¯e¯a‰ ‰NÚ ‰hÓÏ ˙Bˆn‰10 מקיים כשהאדם «ƒ¿¿«»«¬∆«≈¿∆∆««¬ƒ
הגשמית  החיות את שמקבלים גופו אברי עם הגשמי, הזה בעולם מצוות

משתתפת  הבהמית הנפש גם הבהמית, נפש היא החיונית', מ'הנפש שלהם

ונ  נברר שבה הטוב ועלֿידיֿזה המצוות מתעלית בקיום והיא מהרע פרד

LÓ‰לקדושה. ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«…∆
ÌÈNBÚלמלאכים  Ìz‡ ÌeÏk"¿«∆ƒ

LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ 'eÎ ‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆»«≈
‰¯Bz‰L ÌÚh‰c ,"ÌÎÈÈa≈≈∆¿«««∆«»
ÌÈÎ‡ÏnÏ ÌÈÓMa ‰z ‡Ï…ƒ¿»«»«ƒ««¿»ƒ

Ê‡ Èk ‡e‰ הייתה כן התורה אילו ƒ»
למלאכים ÈLניתנת ÌÈ¯ÒÁ eÈ‰»¬≈ƒ¿≈

ÌÈÈÚ‰ האור המשכת האמורים, »ƒ¿»ƒ
הנפש  ובירור למטה מלמעלה האלוקי

רבנו  משה ענה ולכן הבהמית.

ÌÈNBÚלמלאכים, Ìz‡ ÌeÏk"¿«∆ƒ
ÌÈÎÈ¯ˆ Ìz‡L ‰Î‡ÏÓ¿»»∆«∆¿ƒƒ
CiL ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,"˙e·L¿¿»≈≈«»
˙aL ˙ÂˆÓ eÓÈ˜iL∆¿«¿ƒ¿««»
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿«∆∆∆
·‡ „eaÎ ,‡O˙ ‡Ï Ú‚Ba¿≈«…ƒ»ƒ»

Ì‡Â שייך לא אלה מצוות קיום שגם »≈
והדבר  בגשמיות. המלאכים אצל

המלאכים, כלפי משה שטען הנוסף

ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈ11 הוא ≈∆»«≈≈≈∆
את  לתת ראוי אין מדוע השני הנימוק

להם  שאין כיוון כי למלאכים, התורה

הרע  ‡ˆÌÏיצר CiL ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈«»∆¿»
.˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯a≈∆∆««¬ƒ

˙eÎÈMac ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«¿««»
) ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯·c שלכך ¿≈∆∆««¬ƒ

באמרו רבנו משה ‰¯Úהתכוון ¯ˆÈ≈∆»«
‰¯BzŒÔzÓÏ (ÌÎÈÈa LÈ עד ≈≈≈∆¿««»

תורה, למתן הסיבות אחת שזו כך כדי

ÌÈÈÚ ÈL האחד העניין שונים. ¿≈ƒ¿»ƒ
ezpL ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿∆ƒ¿
LÙ ¯e¯a ‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»«¬∆≈∆∆

˙ÈÓ‰a‰ לקיום שותפה שהיא ««¬ƒ
Âהמצוות, .ÏÈÚÏ ¯kÊpk העניין «ƒ¿»¿≈¿

‰ÈÓ‰a˙השני LÙ ¯e¯aL∆≈∆∆««¬ƒ
תורה שניתנה ‰Î‰קודם Ìb ‡e‰«¬»»

מישראל ואחד אחד כל ÔÎlLשל .‰¯BzŒÔzÓÏ בכל הבאות, בשנים גם ¿««»∆»≈
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mexnlח dyn dlry drya

ּברּור  הּוא העֹומר ספירת ּכי הּׁשבּועֹות, ְִִֵֶַַַָָחג

ּבחג  זֹוכים ועלֿידיֿזה הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַהּמּדֹות

למּתןּֿתֹורה  הענין 12הּׁשבּועֹות ועלּֿפיֿזה, . ְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשּבתׁשּובת  האחרֹון (ענין ּביניכם יׁש הרע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדיצר

ירדּתם" ּד"למצרים הענין עלּֿדר הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹמׁשה)

ׁשּבּׁשיכּות  מׁשה), ׁשּבתׁשּובת הראׁשֹון ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ(ענין

 ֿ ׁשעל ענינים. ׁשני למּתןּֿתֹורה, מצרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּדיציאת

הוי' "אנכי וגילּוי המׁשכת מּתןּֿתֹורה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹידי

מארץ  הֹוצאתי "אׁשר נעׂשה ,"ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַֹאלקי

והכנה 13מצרים" הקּדמה היא מצרים וׁשּיציאת , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

הוי' ּב"אנכי הּפׁשּוט ּכפירּוׁש ְְְֲִֵַַַָָָָָֹלמּתןּֿתֹורה,

ּד"אׁשר  מצרים", מארץ הֹוצאתי אׁשר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹאלקי

"אנכי  על טעם הּוא מצרים" מארץ ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהֹוצאתי

"אלקי מּתןּֿתֹורה 14הוי' ּדענין להבין, וצרי . ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹ

"אנכי  ּדמּתןּֿתֹורה) ּבּפתיחה ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְְִִֶַַַָָָָֹהּוא

ועצמּותֹו, מהּותֹו הּוא ׁש"אנכי" ,"אלקי ְְֱֲִֶֶַַָָָֹֹהוי'

"אלקי "הוי' ׁשעלֿידי 15נעׂשה ׁשּי ואי , ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

המׁשכת  ּתהיה הּבהמית, נפׁש ּדברּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבֹודה

ִָֹ"אנכי".

ּבּמדרׁשp‰Â‰ג) הּפסּוק 16איתא ּוספרּתם 17על ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַַָָָ

ׁשּבתֹות  ׁשבע גֹו' הּׁשּבת מּמחרת ֳִֶֶַַַַַָָָָלכם

ּבזמן  ּתמימֹות, הן אימתי ּתהיינה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּתמימֹות

ועלּֿפי  מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶַָָׁשּיׂשראל

מקֹומֹות  ּבכּמה רצֹונֹו18המבאר "עֹוׂשין ּדענין ְְְְְְִִַַַָָֹ

ּד"בכל  האהבה עלֿידי ּדוקא הּוא מקֹום" ְְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשל

ּדמה  מּובן והגּבלה, מּמדידה למעלה ,"ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹמאד

ּבזמן  ּתמימֹות, הן "אימתי ּבּמדרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּׁשּכתּוב

הּוא  מקֹום " ׁשל רצֹונ ֹו עֹוׂשין ְְִִֵֶֶָָׁשּיׂשראל

האהבה  עם קׁשּורה העֹומר ּדספירת ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָּכׁשהעבֹודה 

רז"ל  אמרּו אחר ּדבמקֹום [ּולהעיר, ."מאד ׁשּבתֹות 19ּד"בכל ּד"ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבׁשּבת  ּבאחד מתחילֹות העֹומר ּדספירת הּׁשּבתֹות ּדׁשבע הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּתמימֹות"
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ובכ"מ.12) ד. טז, במדבר סע"ב.13)לקו"ת סז, יתרו ב).14)תו"א כ, (יתרו עה"פ שם.15)פירש"י לקו"ת שם. תו"א

ג.16) פכ"ח, טו.17)ויק"ר כג, חדא"ג 18)אמור גם וראה ובכ"מ. ג. מב, שלח לקו"ת מה. מפני ד"ה עקב פ' להמגיד או"ת

ב. לה, ברכות וראה 19)מהרש"א תרמג). (רמז י שם, אמור יל"ש ג. פ"א, קה"ר פי"ח. רבתי פסיקתא פ"ח. דר"כ פסיקתא

שם). לקה"ר במ"כ (הובא סרצ"ה רוקח סתקכ"ו. פסחים ראבי"ה פ. סי' ראב"ן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשנה, שנה מידי תורה, מתן שאחרי ‰ÓBÚ¯הדורות ˙¯ÈÙÒ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿ƒ«»∆

˙BÚe·M‰ ‚Á ÈÙÏ,תורה מתן ימי Èkיום של הרוחנית העבודה ƒ¿≈««»ƒ
¯e¯a ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒוזיכוך ‰ÈÓ‰a˙,עידון LÙc ˙Bcn‰ ¿ƒ«»∆≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהמידות וזיכוך בבירור עוסקים העומר ספירת ÌÈÎBÊשבימי ¿«¿≈∆ƒ
ŒÔzÓÏ ˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»¿««

‰¯Bz12ÔÈÚ‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . »¿«ƒ∆»ƒ¿»
ÔÈÚ) ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈc¿≈∆»«≈≈≈∆ƒ¿»
(‰LÓ ˙·eL˙aL ÔB¯Á‡‰»«¬∆ƒ¿«…∆
תינתן  התורה שאם לכך המתייחס

הרע  היצר בירור יהיה לא למלאכים

C¯cŒÏÚ ‡e‰ אל ומקביל דומה «∆∆
"Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
˙·eL˙aL ÔBL‡¯‰ ÔÈÚ)ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«

(‰LÓ ֿ שהקדוש לכך המתייחס …∆
המצוות  בקיום רוצה ברוךֿהוא

ומקבילים, דומים והדברים בגשמיות,

ÌÈ¯ˆÓכיון ˙‡ÈˆÈc ˙eÎÈMaL∆««»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯BzŒÔzÓÏ עניין ¿««»¿≈ƒ¿»ƒ

BzŒÔzÓ¯‰,אחד  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««»
הוא  הפנימי  ועניינו »«¿»‰ÎLÓ˙שתוכנו

למטה  "‡ÈÎמלמעלה ÈeÏÈ‚Â¿ƒ»…ƒ
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הקדושֿברוךֿהוא ¬»»¡…∆

בעולם, "‡L¯נפעלNÚ‰בעצמו «¬∆¬∆
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰13, ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים, הוא Âביציאת השני ¿העניין
‰Óc˜‰ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL∆¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»
Le¯ÈÙk ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰Â«¬»»¿««»¿≈
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"a ËeLt‰«»¿»…ƒ¬»»¡…∆
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆
EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡"c ,"ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿¬∆≈ƒ
ÌÚË ‡e‰ "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ««

‰ÈÂ'סיבה  ÈÎ‡" ÏÚ«»…ƒ¬»»
"EÈ˜Ï‡14. ¡…∆

ÔÈÚc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ התוכן ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«
של  ‰e‡הפנימי ‰¯BzŒÔzÓ««»

ŒÔzÓc ‰ÁÈ˙ta ·e˙kL BÓk)¿∆»«¿ƒ»¿««
‰¯Bz'ה דברי את הפותח בפסוק »

תורה  במתן שנאמרו הדברות )בעשרת
,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆
B˙e‰Ó ‡e‰ "ÈÎ‡"L∆»…ƒ«

B˙eÓˆÚÂ הקדושֿברוךֿהוא של ¿«¿
"‰ÈÂ'בעצמו, ‰NÚ«¬∆¬»»

"EÈ˜Ï‡15, ונעשית האדם אל למטה נמשכת האלוקות עצמיות כלומר, ¡…∆
שלך, אלוקים CiL"אלוקיך", CÈ‡Â ייתכן¯e¯·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ¿≈«»∆«¿≈»¬»¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙ,נחותה בדרגה עבודה היא ‰ÎLÓ˙שלכאורה ‰È‰z ∆∆««¬ƒƒ¿∆«¿»«
,"ÈÎ‡"?האלוקות עצמיות »…ƒ

‡˙È‡ ‰p‰Â L¯„na16מובא ‚) ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ17 העוסק בתורה ««»

העומר  ספירת ∆¿»¿Ìz¯ÙÒeבמצוות
'B‚ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ החל »∆ƒ»√«««»

הראשון  היום למחרת בניסן, ט"ז מיום

בניסן בט"ו שחל הפסח חג »∆Ú·Lשל
˙B˙aLשבועות˙BÓÈÓz שלימות «»¿ƒ

,˙BÓÈÓz Ô‰ È˙ÓÈ‡ ,‰ÈÈ‰zƒ¿∆»≈»«≈¿ƒ
שלמים  הם העומר ספירת ימי מתי

BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌB˜Ó ÏL.המדרש דברי כאן עד ∆»

‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó18 החסידות ÔÈÚcבתורת ¿¿ƒ¿«

"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ"ƒ¿∆»
‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈»«¬»

,"E„‡Ó ÏÎ·"c עבודת כלומר, ƒ¿»¿…∆
עלֿידי  דווקא היא לשמה ראוייה ה'

מאודך", "בכל של בדרגה ה' אהבת

גבול, בלי משמעו «¿»¿ÏÚÓÏ‰ו"מאד"
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ומזהÔ·eÓ ƒ¿ƒ»¿«¿»»»

È˙ÓÈ‡" L¯„na ·e˙kM ‰Óc¿«∆»«ƒ¿»≈»«
Ô‰,העומר ספירת של השבועות ≈

˙BÓÈÓz,ושלם מלא שלהם והתוכן ¿ƒ
BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
‰„B·Ú‰Lk ‡e‰ "ÌB˜Ó ÏL∆»¿∆»¬»

הפנימית  ‰ÓBÚ¯הרוחנית ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»∆
‰·‰‡‰ ÌÚ ‰¯eL˜ האדם של ¿»ƒ»«¬»

הקדושֿברוךֿהוא  «¿ÏÎ·"cƒאל
,"E„‡Ó.והגבלה ממדידה למעלה ¿…∆

¯Á‡ ÌB˜Ó·c ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ¿»«≈
Ï"Ê¯ e¯Ó‡19˙B˙aL Ú·L"c »¿««¿∆««»
"˙BÓÈÓz פירושוÚ·Lc ‡e‰ ¿ƒ¿∆«

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ˙B˙aM‰««»ƒ¿ƒ«»∆
˙aLa „Á‡a ˙BÏÈÁ˙Ó ביום «¿ƒ¿∆»««»
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ט mexnl dyn dlry drya

ּברּור  הּוא העֹומר ספירת ּכי הּׁשבּועֹות, ְִִֵֶַַַָָחג

ּבחג  זֹוכים ועלֿידיֿזה הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַהּמּדֹות

למּתןּֿתֹורה  הענין 12הּׁשבּועֹות ועלּֿפיֿזה, . ְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשּבתׁשּובת  האחרֹון (ענין ּביניכם יׁש הרע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדיצר

ירדּתם" ּד"למצרים הענין עלּֿדר הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹמׁשה)

ׁשּבּׁשיכּות  מׁשה), ׁשּבתׁשּובת הראׁשֹון ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ(ענין

 ֿ ׁשעל ענינים. ׁשני למּתןּֿתֹורה, מצרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּדיציאת

הוי' "אנכי וגילּוי המׁשכת מּתןּֿתֹורה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹידי

מארץ  הֹוצאתי "אׁשר נעׂשה ,"ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַֹאלקי

והכנה 13מצרים" הקּדמה היא מצרים וׁשּיציאת , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

הוי' ּב"אנכי הּפׁשּוט ּכפירּוׁש ְְְֲִֵַַַָָָָָֹלמּתןּֿתֹורה,

ּד"אׁשר  מצרים", מארץ הֹוצאתי אׁשר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹאלקי

"אנכי  על טעם הּוא מצרים" מארץ ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהֹוצאתי

"אלקי מּתןּֿתֹורה 14הוי' ּדענין להבין, וצרי . ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹ

"אנכי  ּדמּתןּֿתֹורה) ּבּפתיחה ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְְִִֶַַַָָָָֹהּוא

ועצמּותֹו, מהּותֹו הּוא ׁש"אנכי" ,"אלקי ְְֱֲִֶֶַַָָָֹֹהוי'

"אלקי "הוי' ׁשעלֿידי 15נעׂשה ׁשּי ואי , ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

המׁשכת  ּתהיה הּבהמית, נפׁש ּדברּור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבֹודה

ִָֹ"אנכי".

ּבּמדרׁשp‰Â‰ג) הּפסּוק 16איתא ּוספרּתם 17על ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַַָָָ

ׁשּבתֹות  ׁשבע גֹו' הּׁשּבת מּמחרת ֳִֶֶַַַַַָָָָלכם

ּבזמן  ּתמימֹות, הן אימתי ּתהיינה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּתמימֹות

ועלּֿפי  מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶַָָׁשּיׂשראל

מקֹומֹות  ּבכּמה רצֹונֹו18המבאר "עֹוׂשין ּדענין ְְְְְְִִַַַָָֹ

ּד"בכל  האהבה עלֿידי ּדוקא הּוא מקֹום" ְְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשל

ּדמה  מּובן והגּבלה, מּמדידה למעלה ,"ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹמאד

ּבזמן  ּתמימֹות, הן "אימתי ּבּמדרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּׁשּכתּוב

הּוא  מקֹום " ׁשל רצֹונ ֹו עֹוׂשין ְְִִֵֶֶָָׁשּיׂשראל

האהבה  עם קׁשּורה העֹומר ּדספירת ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָּכׁשהעבֹודה 

רז"ל  אמרּו אחר ּדבמקֹום [ּולהעיר, ."מאד ׁשּבתֹות 19ּד"בכל ּד"ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבׁשּבת  ּבאחד מתחילֹות העֹומר ּדספירת הּׁשּבתֹות ּדׁשבע הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּתמימֹות"
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ובכ"מ.12) ד. טז, במדבר סע"ב.13)לקו"ת סז, יתרו ב).14)תו"א כ, (יתרו עה"פ שם.15)פירש"י לקו"ת שם. תו"א

ג.16) פכ"ח, טו.17)ויק"ר כג, חדא"ג 18)אמור גם וראה ובכ"מ. ג. מב, שלח לקו"ת מה. מפני ד"ה עקב פ' להמגיד או"ת

ב. לה, ברכות וראה 19)מהרש"א תרמג). (רמז י שם, אמור יל"ש ג. פ"א, קה"ר פי"ח. רבתי פסיקתא פ"ח. דר"כ פסיקתא

שם). לקה"ר במ"כ (הובא סרצ"ה רוקח סתקכ"ו. פסחים ראבי"ה פ. סי' ראב"ן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשנה, שנה מידי תורה, מתן שאחרי ‰ÓBÚ¯הדורות ˙¯ÈÙÒ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿ƒ«»∆

˙BÚe·M‰ ‚Á ÈÙÏ,תורה מתן ימי Èkיום של הרוחנית העבודה ƒ¿≈««»ƒ
¯e¯a ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒוזיכוך ‰ÈÓ‰a˙,עידון LÙc ˙Bcn‰ ¿ƒ«»∆≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהמידות וזיכוך בבירור עוסקים העומר ספירת ÌÈÎBÊשבימי ¿«¿≈∆ƒ
ŒÔzÓÏ ˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»¿««

‰¯Bz12ÔÈÚ‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . »¿«ƒ∆»ƒ¿»
ÔÈÚ) ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈc¿≈∆»«≈≈≈∆ƒ¿»
(‰LÓ ˙·eL˙aL ÔB¯Á‡‰»«¬∆ƒ¿«…∆
תינתן  התורה שאם לכך המתייחס

הרע  היצר בירור יהיה לא למלאכים

C¯cŒÏÚ ‡e‰ אל ומקביל דומה «∆∆
"Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
˙·eL˙aL ÔBL‡¯‰ ÔÈÚ)ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«

(‰LÓ ֿ שהקדוש לכך המתייחס …∆
המצוות  בקיום רוצה ברוךֿהוא

ומקבילים, דומים והדברים בגשמיות,

ÌÈ¯ˆÓכיון ˙‡ÈˆÈc ˙eÎÈMaL∆««»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯BzŒÔzÓÏ עניין ¿««»¿≈ƒ¿»ƒ

BzŒÔzÓ¯‰,אחד  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««»
הוא  הפנימי  ועניינו »«¿»‰ÎLÓ˙שתוכנו

למטה  "‡ÈÎמלמעלה ÈeÏÈ‚Â¿ƒ»…ƒ
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הקדושֿברוךֿהוא ¬»»¡…∆

בעולם, "‡L¯נפעלNÚ‰בעצמו «¬∆¬∆
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰13, ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים, הוא Âביציאת השני ¿העניין
‰Óc˜‰ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL∆¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»
Le¯ÈÙk ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰Â«¬»»¿««»¿≈
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"a ËeLt‰«»¿»…ƒ¬»»¡…∆
ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈ƒ≈∆∆
EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡"c ,"ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿¬∆≈ƒ
ÌÚË ‡e‰ "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ««

‰ÈÂ'סיבה  ÈÎ‡" ÏÚ«»…ƒ¬»»
"EÈ˜Ï‡14. ¡…∆

ÔÈÚc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ התוכן ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«
של  ‰e‡הפנימי ‰¯BzŒÔzÓ««»

ŒÔzÓc ‰ÁÈ˙ta ·e˙kL BÓk)¿∆»«¿ƒ»¿««
‰¯Bz'ה דברי את הפותח בפסוק »

תורה  במתן שנאמרו הדברות )בעשרת
,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆
B˙e‰Ó ‡e‰ "ÈÎ‡"L∆»…ƒ«

B˙eÓˆÚÂ הקדושֿברוךֿהוא של ¿«¿
"‰ÈÂ'בעצמו, ‰NÚ«¬∆¬»»

"EÈ˜Ï‡15, ונעשית האדם אל למטה נמשכת האלוקות עצמיות כלומר, ¡…∆
שלך, אלוקים CiL"אלוקיך", CÈ‡Â ייתכן¯e¯·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ¿≈«»∆«¿≈»¬»¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙ,נחותה בדרגה עבודה היא ‰ÎLÓ˙שלכאורה ‰È‰z ∆∆««¬ƒƒ¿∆«¿»«
,"ÈÎ‡"?האלוקות עצמיות »…ƒ

‡˙È‡ ‰p‰Â L¯„na16מובא ‚) ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ17 העוסק בתורה ««»

העומר  ספירת ∆¿»¿Ìz¯ÙÒeבמצוות
'B‚ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ החל »∆ƒ»√«««»

הראשון  היום למחרת בניסן, ט"ז מיום

בניסן בט"ו שחל הפסח חג »∆Ú·Lשל
˙B˙aLשבועות˙BÓÈÓz שלימות «»¿ƒ

,˙BÓÈÓz Ô‰ È˙ÓÈ‡ ,‰ÈÈ‰zƒ¿∆»≈»«≈¿ƒ
שלמים  הם העומר ספירת ימי מתי

BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌB˜Ó ÏL.המדרש דברי כאן עד ∆»

‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó18 החסידות ÔÈÚcבתורת ¿¿ƒ¿«

"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ"ƒ¿∆»
‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈»«¬»

,"E„‡Ó ÏÎ·"c עבודת כלומר, ƒ¿»¿…∆
עלֿידי  דווקא היא לשמה ראוייה ה'

מאודך", "בכל של בדרגה ה' אהבת

גבול, בלי משמעו «¿»¿ÏÚÓÏ‰ו"מאד"
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ומזהÔ·eÓ ƒ¿ƒ»¿«¿»»»

È˙ÓÈ‡" L¯„na ·e˙kM ‰Óc¿«∆»«ƒ¿»≈»«
Ô‰,העומר ספירת של השבועות ≈

˙BÓÈÓz,ושלם מלא שלהם והתוכן ¿ƒ
BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿
‰„B·Ú‰Lk ‡e‰ "ÌB˜Ó ÏL∆»¿∆»¬»

הפנימית  ‰ÓBÚ¯הרוחנית ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»∆
‰·‰‡‰ ÌÚ ‰¯eL˜ האדם של ¿»ƒ»«¬»

הקדושֿברוךֿהוא  «¿ÏÎ·"cƒאל
,"E„‡Ó.והגבלה ממדידה למעלה ¿…∆

¯Á‡ ÌB˜Ó·c ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ¿»«≈
Ï"Ê¯ e¯Ó‡19˙B˙aL Ú·L"c »¿««¿∆««»
"˙BÓÈÓz פירושוÚ·Lc ‡e‰ ¿ƒ¿∆«

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ˙B˙aM‰««»ƒ¿ƒ«»∆
˙aLa „Á‡a ˙BÏÈÁ˙Ó ביום «¿ƒ¿∆»««»
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d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

ׁשּבתֹות  ׁשבע הם ׁשאז ׁשּבׁשּבת, ּבׁשּבת ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּומסימֹות

הּפירּוׁשים, ּדׁשני הּקׁשר לֹומר ויׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַּתמימֹות.

העֹומר  ּדספירת ׁשּבתֹות ׁשּׁשבע הּׁשנים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדבאֹותם

ּבׁשּבת  ּומסימֹות ּבׁשּבת ּבאחד ּבנקל 20מתחילֹות , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ּבאֹופן  ּתהיה העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָיֹותר,

ׁשהּׁשּיכּות  לֹומר, יׁש ולכאֹורה .["מאד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּד"בכל

("מאד ("ּבכל מקֹום" ׁשל רצֹונֹו ְְְְִֶֶָָֹּד"עֹוׂשין

היא  העֹומר ספירת ּכי היא, העֹומר ְְִִִִִִֶֶַַָָלספירת

למּתןּֿתֹורה  ׁשההכנה וכיון למּתןּֿתֹורה, ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָהכנה

ּוברּור  מצרים יציאת ענינים, ּבׁשני להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָצריכה

העֹומר  ּבספירת להיֹות צרי לכן, הּבהמית, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנפׁש

הּבהמית, ּדנפׁש הּמּדֹות ּדברּור להענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ(נֹוסף

מּמדידה  למעלה ,"מאד ּד"בכל העבֹודה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּגם)

מיצר  מּלׁשֹון מּמצרים הּיציאה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהגּבלה,

ּד"בכל  העבֹודה ּדלפיֿזה להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָוהגּבלה.

ּומּזה  למּתןּֿתֹורה, מּוכרחת הכנה היא "ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹמאד

ׁשעקר  מׁשמע כּו' ּתמימֹות" הן "אימתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאמרּו

הּוא  למּתןּֿתֹורה, הכנה העֹומר, ּדספירת ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָהענין

ּד"בכל  והעבֹודה הּבהמית, ּדנפׁש הּמּדֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּברּור

למּתןּֿתֹורה. ההכנה לׁשלמּות רק ׁשּיכת "ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמאד

הּוא ּובי  מּתןּֿתֹורה ׁשענין ּדכיון מּובן, אינֹו ֹותר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּלמעלה  ועצמּותֹו מהּותֹו ּד"אנכי", ְְְְְִִֶַַַַָָֹהּגילּוי

הׁשּתלׁשלּות  מּגדר העבֹודה 21מעלה הרי , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

לכאֹורה  היא זה, ּגילּוי להמׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַָָָהּמתאימה

מהׁשּתלׁשלּות  (למעלה "מאד ּד"בכל ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּדספירת  העבֹודה עקר ואףֿעלּֿפי ֿכן, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבאדם),

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַָהעֹומר

ּדוקא  הּוא הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות לברר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ[ׁשּבכדי

ּבנפׁש מתלּבׁשת האלקית ׁשּנפׁש ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעלֿידי

ּד"אנכי".22הּבהמית  הּגילּוי נמׁש ועלֿידיֿזה ,[ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂד) מה ּבהקּדים ּכּמים 23זה ¿»ְְִִֶֶַַַַָ

לאדם, האדם לב ּכן לּפנים, ִִֵֵַַָָָָָָָָהּפנים
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(תנש"א).20) זו בשנה וכ"ה (תשכ"ה). המאמר נאמר שבה בשנה הי' שכן 21.12)להעיר, שבהערה בלקו"ת הלשון כ"ה

ובכ"מ.22) .23 ע' ה'שי"ת יט.23)סה"מ כז, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ספירת  והתחלת בשבת חל הפסח חג של הראשון היום (כאשר בשבוע ראשון

שבת), במוצאי היא aLa˙העומר ˙BÓÈÒÓe השביעי aLaL˙היום ¿«¿««»∆««»
תשכ"ה, המאמר, אמירת בשנת כמו בשבוע), ראשון ביום חל השבועות (וחג

תשע"ו  זו, BÓÈÓz˙ובשנה ˙B˙aL Ú·L Ì‰ Ê‡L ועניין ושלימות ∆»≈∆««»¿ƒ
מיוחד. באופן מתבטא ה'תמימות'

ÈLc ¯Lw‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««∆∆ƒ¿≈
ÌÈLe¯Èt‰ שבתות ב'שבע «≈ƒ

היא  שהעבודה האחד תמימות',

והגבלה. ממדידה למעלה שלימה,

שה'תמימות' שימי והשני בכך ניכרת

ראשון  ביום מתחילים העומר ספירת

בשבת,ומסתיי  «¿Ì˙B‡·cƒמים
˙B˙aL Ú·ML ÌÈM‰«»ƒ∆∆««»
˙BÏÈÁ˙Ó ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»∆«¿ƒ
˙BÓÈÒÓe ˙aLa „Á‡a¿∆»««»¿«¿

˙aLa20,¯˙BÈ Ï˜a כוח , ניתן ¿«»¿»≈≈
לאדם  ÈÙÒc¯˙מיוחד ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«

ÏÎ·"c ÔÙB‡a ‰È‰z ¯ÓBÚ‰»∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»
"E„‡Ó מעלת להם תהיה ואכן ¿…∆

ה'תמימות'].

,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«
BBˆ¯ ÔÈNBÚ"c ˙eÎiM‰L∆««»¿ƒ¿

) "ÌB˜Ó ÏL כאשר כאמור, שהיא, ∆»
ה' אהבת מתוך היא ה' «¿"ÏÎaעבודת

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ("E„‡Ó¿…∆ƒ¿ƒ«»∆
‡È‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ,‡È‰ƒƒ¿ƒ«»∆ƒ
ÔÂÈÎÂ ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰¬»»¿««»¿≈»
‰ÎÈ¯ˆ ‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰L∆«¬»»¿««»¿ƒ»
˙‡ÈˆÈ ,ÌÈÈÚ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ¯e¯·e ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈∆∆««¬ƒ

BÈ‰Ï˙לעיל,כמבואר  CÈ¯ˆ ,ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿
ÛÒB) ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«»∆»
LÙc ˙Bcn‰ ¯e¯·c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿≈«ƒ¿∆∆
‰„B·Ú‰ (Ìb ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«»¬»
‰ÏÚÓÏ ,"E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆¿«¿»
‰‡Èˆi‰ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿ƒ»
¯ˆÈÓ ÔBLlÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈«

‰Ïa‚‰Â'ה עבודת של זה עניין וגם ¿«¿»»
יציאה  האישית מתוך המציאות מגדרי

לימי  במיוחד ששייכת עבודה היא

ÔÈ·‰Ï,העומר.ספירת  CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ‰ÊŒÈÙÏcƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿»
˙Á¯ÎeÓ ‰Î‰ ‡È‰ "E„‡Ó¿…∆ƒ¬»»¿««

‰¯BzŒÔzÓÏ לבני התורה את לתת יש שלכן רבינו משה מדברי כמובן ¿««»
למלאכים, ולא e¯Ó‡Lישראל ‰fÓe בגמרא ז"ל ‰Ôחכמינו È˙ÓÈ‡" ƒ∆∆»¿≈»«≈

‰Î‰ ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ ¯˜ÚL ÚÓLÓ 'eÎ "˙BÓÈÓz¿ƒ«¿«∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆¬»»
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰ ¯e¯a ‡e‰ ,‰¯BzŒÔzÓÏ עבודה שהיא ¿««»≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ

השנים, בכל העומר בספירת השייכת

העומר, ספירת התחלת יום כאשר גם

בשבוע, ראשון ביום חל לא ניסן, ט"ז

,"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿»¿…∆
והמצרים, מההגבלות ∆∆»ÎiL˙יציאה

ŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ ˙eÓÏLÏ ˜«̄ƒ¿≈«¬»»¿««
‰¯Bz.'ה'תמימות ענין »

ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»¿≈»
ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓ ÔÈÚL∆ƒ¿«««»«ƒ
B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ,"ÈÎ‡"c¿»…ƒ«¿«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של

¯„bÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿»ƒ∆∆
˙eÏLÏzL‰21 האור שבו הסדר ƒ¿«¿¿

ממדריגה  ומשתלשל יורד האלוקי

והגבלות, צמצומים בריבוי למדריגה

‰ÓÈ‡˙n‰ ‰„B·Ú‰ È¯‰¬≈»¬»««¿ƒ»
‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Ï מהותו גילוי ¿«¿»«ƒ∆

‰B·Ú„‰ועצמותו, ‰¯B‡ÎÏ ‡È‰ƒƒ¿»»¬»
‰ÏÚÓÏ) "E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆¿«¿»

,Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó אהבת ≈ƒ¿«¿¿∆»»»
מהגדרים  יציאה של ŒÏÚŒÛ‡Âה' ,(¿««

˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰ ¯˜Ú ,ÔÎŒÈtƒ≈ƒ«»¬»ƒ¿ƒ«
˙Bcn‰ ¯e¯a ‡e‰ ¯ÓBÚ‰»∆≈«ƒ
¯¯·Ï È„ÎaL] ˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ∆ƒ¿≈¿»≈
‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆««¬ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙpL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙa ˙LaÏ˙Ó22 ƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ

הנפש  את מחייבת זו והתלבשות

ההתגלות  את ולמעט לצמצם האלוקית

ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שלה  ידי ], על דווקא ¿«¿≈∆
ולא  הבהמית, נפש בירור של העבודה

מאודך" "בכל של העבודה ידי על

"ÈÎ‡"c ÈeÏÈb‰ CLÓ וצריך ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ
לכאורה  והרי הדבר, טעם מהו להבין

תהיה  עצמותו שהמשכת יותר מתאים

מאודך"? "בכל של מהעבודה כתוצאה

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM23 משלי ÈnkÌבספר ∆»««ƒ

Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒ≈≈»»»
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ּבחסידּות  לא 24ּומבאר קאי לאדם" האדם ּד"לב ְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹֹ

ּבאהבתֹו האדם ּדלב אדם, ּבני ׁשני על ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָרק

על  ּגם אּלא אליו, חבר ֹו אהבת מעֹורר ְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָלחברֹו

העבֹודה  אֹופן ּדכפי העליֹון, ואדם הּתחּתֹון ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָאדם

הּוא  ּכן אתערּותאּֿדלת ּתא, הּתחּתֹון, אדם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשל

מאדם  ההמׁשכה האתערּותאּֿדלעילא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹופן

לּפנים" הּפנים "ּכּמים הּתחּתֹון, לאדם .25העליֹון ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ל"ּמים  לאדם" האדם ּד"לב ׁשהּדמיֹון לֹומר, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָויׁש

הּוא  לּפנים" הּפנים 26הּפנים ׁשּב"ּמים ּדכמֹו , ְִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשהּוא  הּצּורה אֹותּה להאדם ׁשּנראה זה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָלּפנים",

ּבּמים  הסּתּכלּותֹו ׁשעלֿידי לפי הּוא ּבּמים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַמראה

הּמסּתּכלת  הּפנים צּורת ּבּמים (נראים) ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָנעׂשים

הּמסּתּכל, לאדם אחרּֿכ נראת זֹו וצּורה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבהם,

לאדם" האדם ּב"לב הּוא ׁשעלֿידי ּכן ּדזה , ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּתחּתֹון, אדם ׁשל והאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָהעבֹודה

מאדם  והמׁשכה אתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָנעׂשה

העבֹודה  ּכי הּוא, – הּתחּתֹון לאדם ְְֲִֶַַָָָָָָהעליֹון

לאדם  למעלה, מּלמּטה עֹולה הּתחּתֹון ְְְְְִַַַַָָָָָָָָּדאדם

זה, ענין (ּדּוגמת) ּבֹו נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָהעליֹון,

העליֹון) ּבאדם (ׁשּנעׂשה זה ענין נמׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָואחרּֿכ

ּולהֹוסיף, הּתחּתֹון. לאדם למּטה, ְְְְְִִַַַַָָָָָמּלמעלה

ּבּמים  ׁשּמסּתּכל האדם ׁשּפני זה הּמים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדבמׁשל

הרֹואה. לעין ּכן ׁשּנראה רק הּוא ּבּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָנראים

- הּתחּתֹון ּדאדם העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִֵַַַַָָָָָּובּנמׁשל,

רק 27נעׂשה  (ולא העליֹון ּבאדם זה ענין (ּדּוגמת) ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכן) .28ׁשּנראה ְִֵֶֶ

‰p‰Â29 רק (לא הּוא לאדם" האדם ׁש"ּלב ּכמֹו ¿ƒ≈ְֵֶַָָָָָָֹ

(ּבאדם  ּברּוחנּיּות ּגם אּלא) ְְִִֶַָָָָָּכפׁשּוטֹו,

ּבנֹוגע  ּגם הּוא כן ּכמֹו הּתחּתֹון), ואדם ְְְְְֵֵֶַַַַָָָהעליֹון
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להצ"צ 24) בסהמ"צ - וכו' הגהות ועם ואילך. תלה ע' ח"ב ואילך. קצד ע' ח"א תקס"ב (סה"מ תקס"ב לרוקע ד"ה ראה

ואילך. תתקסד ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך). תעז (ע' בשלח באוה"ת לפנים הפנים כמים ד"ה ואילך). סע"ב וראה 25)קנט,

שם. ובהנסמן שכה ע' שבט, המאמרים ספר - מנחם שם.26)תורת תער"ב והמשך אוה"ת שינוי 27)ראה זה שאין אלא

.58 הערה כדלקמן העליון, באדם ב.28)(ח"ו) נד, להצ"צ סהמ"צ והמשך 29)ראה אוה"ת ראה - דלקמן ענינים בכמה

שם. תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡Ï הפנים וצורת שכדמות כמו "פירוש, מו) (פרק התניא בספר וכמבואר »»»

ממש  ככה עצמה. צורה אותה במים שם לו נראה כן במים, מראה שהאדם

בלב  אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש באהבתו הנאמן האדם לב

חבירו  אהבת כשרואה בפרט לזה, זה נאמנים אוהבים להיות כן גם אליו חבירו

האדם  כאשר ה', באהבת וכן אליו",

ה' אהבת מתעוררת לה', אהבה מעורר

אליו.

˙e„ÈÒÁa ¯‡·Óe24·Ï"c ¿…»«¬ƒ¿≈
È‡˜ "Ì„‡Ï Ì„‡‰ הכוונה‡Ï »»»»»»»≈…

·Ïc ,Ì„‡ Èa ÈL ÏÚ ˜«̄«¿≈¿≈»»¿≈
Ì„‡‰ המרגישB¯·ÁÏ B˙·‰‡a »»»¿«¬»«¬≈
¯¯BÚÓ של הרגש ‡‰·˙את ¿≈«¬«

Ì„‡ ÏÚ Ìb ‡l‡ ,ÂÈÏ‡ B¯·Á¬≈≈»∆»««»»
ÔBzÁz‰ למטה Ì„‡Âהאדם ««¿¿»»
ÔBÈÏÚ‰,הקדושֿברוךֿהואÈÙÎc »∆¿ƒ¿ƒ

Ì„‡ ÏL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆»»
,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ,ÔBzÁz‰««¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

לאלוקות, ‡ÔÙBלהתקרב ‡e‰ Ôk≈∆
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
על  להמשיך מלמעלה ההתעוררות

גילוי  אלוקית,האדם והארה

ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»»»∆¿
ÌÈnk" ,ÔBzÁz‰ Ì„‡Ï»»»««¿««ƒ

"ÌÈtÏ ÌÈt‰25. «»ƒ«»ƒ
·Ï"c ÔBÈÓc‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿¿≈
ÌÈt‰ ÌÈn"Ï "Ì„‡Ï Ì„‡‰»»»»»»««ƒ«»ƒ

"ÌÈtÏ שעניין לכך הפנימי והטעם «»ƒ
את  מעורר חברו כלפי האדם שרגש זה

לגבי  והנמשל כלפיו, חברו רגש

האדם  מצד דלתתא' 'אתערותא

מצד  דלעילא' 'אתערותא שמעוררת

למים  דווקא נמשל האלוקות,

‡e‰26ÌÈn"aL BÓÎc ,ƒ¿∆««ƒ
‰‡¯pL ‰Ê ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒ∆∆ƒ¿∆

Ì„‡‰Ï שהוא מהמים השתקפות ¿»»»
בהם  e‰L‡מביט ‰¯ev‰ d˙B‡»«»∆

ÈÙÏעצמו  ‡e‰ ÌÈna ‰‡¯Ó«¿∆««ƒ¿ƒ
ÌÈna B˙eÏkzÒ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿««ƒ

ÌÈ‡¯) ÌÈNÚ ומשתקפים˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰ ˙¯eˆ ÌÈna ( «¬ƒƒ¿ƒ««ƒ««»ƒ«ƒ¿«∆∆
BÊ ‰¯eˆÂ ,Ì‰a עצמהÏkzÒn‰ Ì„‡Ï CkŒ¯Á‡ ˙‡¯,במים »∆¿»ƒ¿≈««»»»»«ƒ¿«≈

,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï"a ‡e‰ Ôk,ברוחניות È„ÈŒÏÚLבנמשל ‰Êc ≈¿≈»»»»»»¿∆∆«¿≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â ‰„B·Ú‰ מלמטה ‡„Ìהתעוררות ÏL »¬»¿»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆»»

ÔBzÁz‰,מצידו‰NÚ ««¿«¬∆
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

למטה ÎLÓ‰Â‰מלמעלה  מלמעלה ¿«¿»»
ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ó הקדושֿברוךֿהוא ≈»»»∆¿

Èk ,‡e‰ Y ÔBzÁz‰ Ì„‡Ï»»»««¿ƒ
‰ÏBÚ ÔBzÁz‰ Ì„‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿»»««¿»
Ì„‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»»»»
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿≈∆«¬∆

Ba כביכול למעלהÔÈÚ (˙Ó‚ec)¿«ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚ CLÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰Ê∆¿««»ƒ¿»ƒ¿»∆
(ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ‰NÚpL)∆«¬»»»»»∆¿
Ì„‡Ï ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»»»»

ÔBzÁz‰ תחילה שבמשל כשם ««¿
צורתו  אחרֿכך במים, מסתכל האדם

זאת  רואה הוא ואחרֿכך בהם נשקפת

במים.

ÛÈÒB‰Ïe יש דבר של שלאמיתו ¿ƒ
לנמשל, המשל בין משמעותי הבדל

ÈtL ‰Ê ,ÌÈn‰ ÏLÓ·c¿ƒ¿«««ƒ∆∆¿≈
ÌÈ‡¯ ÌÈna ÏkzÒnL Ì„‡‰»»»∆ƒ¿«≈««ƒƒ¿ƒ
Ôk ‰‡¯pL ˜¯ ‡e‰ ,ÌÈna««ƒ«∆ƒ¿∆≈

‰‡B¯‰ ÔÈÚÏ לא שפניו מובן אבל ¿≈»∆
פניו  צורת ורק המים בתוך נמצאים

בהם. בין ÏLÓp·eמשתקפת ביחס «ƒ¿»
העליון', ו'אדם התחתון' »ŒÏÚ'אדם

- ÔBzÁz‰ Ì„‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»»««¿
‰NÚ27‰Ê ÔÈÚ (˙Ó‚ec) «¬∆¿«ƒ¿»∆

ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a למעלה יש שאכן »»»»∆¿
אל  והתקרבות המשכה של התעוררות

Ôk)האדם  ‰‡¯pL ˜¯ ‡ÏÂ)28. ¿…«∆ƒ¿∆≈
‰p‰Â29Ì„‡‰ ·l"L BÓk ¿ƒ≈¿∆≈»»»

BËeLÙk ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ "Ì„‡Ï»»»…«ƒ¿
הזה, בעולם למטה אנשים שני בין

Ì„‡a) ˙eiÁe¯a Ìb (‡l‡∆»«¿»ƒ»»»
BÓk ,(ÔBzÁz‰ Ì„‡Â ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»»««¿¿
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יי d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

ׁשּמדּבר  לּפנים", הּפנים "ּכּמים הּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָלהתחלת

ּבּמים  ּגם אּלא) ּכפׁשּוטם, ּבמים רק ְְִִִֶַַַַַָָֹ(לא

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּפׁשיטּות הינּו ְְְְִִֵֶַַָהעליֹונים,

הּפנים  "ּכּמים וענין אדם. מּצּיּור ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּפׁשּוט  הּוא ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ּדהגם הּוא, ֲִֵֶַַַָָלּפנים"

ּדספירֹות, צּיּור ּבֹו ׁשּי ואין הּפׁשיטּות ְְְְְִִִִִֵַַַָּבתכלית

נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי  ְְֲִִִֵַַַַָָָמּכלֿמקֹום

- ספירֹות ּבֹו נעׂשים לאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְְְֲִִִֵַַּדהּספירֹות

הּגנּוזֹות  ספירֹות הּגנּוזֹות 30עׂשר ספירֹות ועׂשר , ְְְְְִִֶֶֶֶַַ

ספירֹות  עׂשר נמׁשכים ׁשּמהם מקֹור ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָהם

הּפנים  ּד"כּמים הענינים ׁשני עלּֿדר] ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגלּויֹות

הּפנים  ׁשּדמּות ּכפׁשּוטם, ּבמים ְְְִִִִֶַַַָָָלּפנים"

מּלמּטה  העלאה ּבּמים, נראת ּבהם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמסּתּכלת

נראת  היא ּבּמים הּנראת ּוׁשהּדמּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלמעלה,

מלמעלה  המׁשכה הּמסּתּכל, לאדם ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָאחרּֿכ

ְַָלמּטה].

CÈ¯ˆÂ הּפנים "ּכּמים ׁשּנאמר ּדמּזה להבין, ¿»ƒְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָ

מׁשמע, לאדם" האדם לב ּכן ְִֵֵַַַָָָָָָָלּפנים,

יֹותר  ּפׁשּוט הּוא לּפנים" הּפנים "מים ְְִִִִֵַַַַָָָּדענין

 ֿ האין הרי ולכאֹורה, לאדם", האדם "לב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָמענין

("מים") ּפׁשיטּות לגּבי ("ּפנים") ּדצּיּור ְְְֲִִִִֵַַָערֹו

ּדאדם  הּצּיּור ׁשל מהאיןֿערֹו יֹותר הרּבה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּוא

[ּכּמאמר  העליֹון ּדאדם הּצּיּור לגּבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹון

אצילּות,31הּידּוע  לגּבי עׂשּיה מּׁשאיןֿערֹו יֹותר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

 ֿ ועלּֿפי אֹורֿאיןֿסֹוף], לגּבי אצילּות ְְֲֲִִֵֵֵַַאיןֿערֹו

נעׂשה  נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי זה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָזה,

לכאֹורה  הּוא ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּדספירֹות ְְְִִִִֵָצּיּור

ּדאדם  ׁשהּצּיּור מּזה יֹותר הרּבה ּגדֹול ְְִִִֵֵֶֶַַָָָחדּוׁש
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רא 30) - ובי' מיני' מ"ן העלאת ע"י זה הי' הגלויות, ע"ס לפני היו הגנוזות שע"ס תתקסה והגם ס"ע שם תער"ב המשך ה

תתקעב. פ"א.31)ואילך. ש"ג הפרדס על הרמון בפלח הובא - להרמ"ק אלימה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ·e˙k‰ ˙ÏÁ˙‰Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿≈«¿«¿»««»««ƒ«»ƒ«»ƒ

(‡l‡ ,ÌËeLÙk ÌÈÓa ˜¯ ‡Ï) ¯a„nL משל מהווה Ìbהדבר ∆¿«≈…«¿«ƒƒ¿»∆»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt‰ eÈ‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈna««ƒ»∆¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿»

Ì„‡ ¯eivÓ ומופשט נעלה היינו 'פשוט', שהוא גבול הבלי האלוקי האור ƒƒ»»
מדרגת  למעלה והוא הגדרה מכל

על  העליון' 'אדם הנקראת האלוקות

והגדרה  צורה 'ציור', שיש שם

ל'אדם'. שנמשלה »¿ÔÈÚÂ¿ƒמסויימת
"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" בנמשל ««ƒ«»ƒ«»ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L Ì‚‰c ,‡e‰«¬«∆≈
˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰»¿«¿ƒ

˙eËÈLt‰ לחלוטין ומופשט נעלה «¿ƒ
שהוא  סוג מכל והגדרה צורה מכל

˙B¯ÈÙÒc ¯eiˆ Ba CiL ÔÈ‡Â¿≈«»ƒƒ¿ƒ
שום  בו שהן ואין ל'ספירות' שייכות

'חסד' או 'חכמה' (כמו ו'ציור' הגדרה

È„ÈŒÏÚוכד'), ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï ˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ¿≈

יש  הספירו כאשר מצד ת התעוררות

לאלוקות  ולהתקרב להתעלות

מיין  'העלאת הנקראת (התעוררות

המקבל  מצד התעוררות היינו נוקבין',

מהמשפיע הנקרא  לקבל 'נקבה',

'זכר') Baהנקרא ÌÈNÚ באיןֿסוף «¬ƒ
עצמו  והגדרה,שמצד ל'ציור' שייך לא

˙B¯ÈÙÒ הספירות שבאיןֿסוף אלא – ¿ƒ
בעולמות אינם  שהן כפי צורה באותה

של  באופן אלא יותר ∆∆NÚ¯תחתונים
˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ30, כמבואר ¿ƒ«¿

הספירות  עשר וחסידות בקבלה

בצורה  ופועלות קיימות העליונות

האצילות  מעולם החל בעיקר מוגדרת

("עשר  'נעלם' באופן אבל ומטה,

באור  גם קיימות הן הגנוזות") ספירות

בעצם  כי מהאצילות שלמעלה איןֿסוף

היא  מאלוקות והתגלות המשכה כל

הספירות, עשר ∆∆¿NÚÂ¯באמצעות
BÓk Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈¿

¯B˜Ó לא כי וישיר אם גלוי B¯ÈÙÒ˙מקור ¯NÚ ÌÈÎLÓ Ì‰nL »∆≈∆ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ
"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnÎ"c ÌÈÈÚ‰ ÈL C¯cŒÏÚ] ˙BÈeÏb‰«¿«∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ«»ƒ

,ÌËeLÙk ÌÈÓa האחד Ì‰aהעניין ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰ ˙eÓcL ¿«ƒƒ¿»∆¿«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ,ÌÈna ˙‡¯ מהאדם‰ÏÚÓÏ המים,אל ƒ¿≈««ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«¿»

Ì„‡Ï CkŒ¯Á‡ ˙‡¯ ‡È‰ ÌÈna ˙‡¯p‰ ˙eÓc‰Le¿∆«¿«ƒ¿≈««ƒƒƒ¿≈««»»»»
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰ ,ÏkzÒn‰ מהמים‰hÓÏ האדם ].אל «ƒ¿«≈«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ¯Ó‡pL ‰fÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆∆∆¡«««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈
"Ì„‡Ï Ì„‡‰ האדם לב ו"כן המשל הוא לפנים" הפנים ש"כמים כלומר »»»»»»

הנמשל  הוא ÔÈÚcלאדם" ,ÚÓLÓ«¿«¿ƒ¿«
‡e‰ "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈÓ"«ƒ«»ƒ«»ƒ

ËeLt ומובן·Ï" ÔÈÚÓ ¯˙BÈ »≈≈ƒ¿«≈
"Ì„‡Ï Ì„‡‰,המים עניין ולכן »»»»»»

הרגש  לעניין משל מהווה הפשוט,

להבנה, קשה היותר האדם, שבלב

CB¯ÚŒÔÈ‡‰ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬≈»≈¬
וההשוואה  היחס צורה eiˆc¯חוסר ¿ƒ

Èa‚Ïוהגדרה ("ÌÈt")»ƒ¿«≈
˙eËÈLt ולא מופשטת מהות ¿ƒ

‰e‡מוגדרת ("ÌÈÓ") פער «ƒ
BÈ˙¯ומרחק  ‰a¯‰גדולŒÔÈ‡‰Ó «¿≈≈≈»≈
CB¯Ú והעדר והריחוק הפער ¬

Ì„‡cההשוואה ¯eiv‰ ÏL∆«ƒ¿»»
Ì„‡c ¯eiv‰ Èa‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈«ƒ¿»»

ÔBÈÏÚ‰ הוא התחתון' 'אדם אמנם כי »∆¿
העליון' ו'אדם ומוגבלת מוגדרת מהות

סוף  אבל מופשטת, רוחנית מהות הוא

שיש  דרגה הוא העליון' 'אדם גם סוף

יש  כן ואם ('אדם') מסויים 'ציור' לה

הדברים  בין כלשהו «¬»»[Ó‡nk¯דימיון
Úe„i‰31וחסידות BÈ˙¯בקבלה «»«≈

Èa‚Ï ‰iNÚ CB¯ÚŒÔÈ‡MÓƒ∆≈¬¬ƒ»¿«≈
˙eÏÈˆ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡ ,˙eÏÈˆ‡¬ƒ≈¬¬ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï,כלומר ¿«≈≈
האלוקי  האור של השתלשלות' ב'סדר

העולמות  ארבעת בין כללית חלוקה יש

יש  שבהם אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

להאיןֿסוף  נבראים, של מציאות

מגדרי  ולמעלה אלו מעולמות שלמעלה

בין  כי שאף מבואר כך ועל המציאות,

והנעלה, הראשון האצילות, עולם

יש  והנחות האחרון העשייה לעולם

זאת  בכל שיעור, לאין מאוד, גדול פער

לאצילות  האיןֿסוף בין והפער ההבדל

יותר], הרבה גדול פער 'ÔÈÓהוא ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆∆∆«¿≈«¬»««ƒ
'ÔÈ·˜e כאמור מלמטה, Œ¯B‡aהתעוררות ˙B¯ÈÙÒc ¯eiˆ ‰NÚ ¿ƒ«¬∆ƒƒ¿ƒ¿
ÛBÒŒÔÈ‡,והגדרה 'ציור' מכל לחלוטין מופשט הוא מהותו שמצד עצמו ≈

Ì„‡c ¯eiv‰L ‰fÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ÏB„b Le„Á ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»ƒ»«¿≈≈ƒ∆∆«ƒ¿»»
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ׁשּנאמר  ּומּזה העליֹון, ּבאדם נעׂשה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹון

לאדם" האדם לב ּכן לּפנים, הּפנים ִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ"ּכּמים

ּפׁשּוט  הּוא לּפנים" הּפנים "מים ּדענין ְְְִִִִַַַַַַָָָמׁשמע,

.32יֹותר  ֵ

ּדהּטעם B‡ÎÏÂ¯‰ה) ּבהקּדים זה לבאר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ּבּמים  ׁשּכׁשּמסּתּכלים זה ְְְִִִֶֶֶַַַַעל

הּוא  ּבהם, הּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנראת

מּכל  ׁשּפׁשּוט וצלּול ז חֹומר הם ׁשהּמים ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלפי

ׁשּיׁש33הּגונים  ּבדבר ּכׁשּמסּתּכלים [מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

סֹותר  הּוא הּדבר ׁשל (הּגון) הּצּיּור צּיּור, ִִֵֶֶַַַָָָּבֹו

ּבֹו ׁשּמסּתּכל הּפנים ׁשל הענין 34לּצּיּור ולכן, ,[ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

'מין  העלאת (ׁשעלֿידי לּפנים" הּפנים ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָּד"מים

ּפׁשּוט  הּוא ּבאֹורֿאיןֿסֹוף), צּיּור נעׂשה ְְֲִִֵֶַָנּוקבין'

זה  ּבאּור אבל לאדם". האדם ּד"לב מהענין ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָיֹותר

ׁשּבּדבר  זה ּדלכאֹורה, נֹוסף, לבאּור ְְְִִֵֶֶַָָָָָצרי

ּדוקא  הּוא הּצּיּורים, ּכל נראים ְְִִִִַַַָָָהּפׁשּוט

ה  הּסּוג, ּבאֹותֹו הם ּפׁשּוט' וה'ּדבר ינּוּכׁשהּגונים ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

והּפנים  הּמים (ּכמֹו ּגׁשמּיים הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּׁשניהם

רּוחנּיים  הם ׁשּׁשניהם אֹו ּבהם) ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּמסּתּכלים

היא  ּפׁשיטּותּה ׁשּמּצד ּפׁשּוטה סברא עלּֿדר]ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבצּיּור  והן ּדחסד ּבצּיּור הן להצטּיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָיכֹולה

ּדחסד 35ּדגבּורה  והּצּיּורים (הּסברא ׁשּׁשניהם , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּבּדבר  ׁשּי אין אבל רּוחנּיים], הם ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּוגבּורה)

[ּכמֹו אחר ׁשּמּסּוג  צּיּורים נראים יהיּו ְְְִִִִִִֵֶַַָהּפׁשּוט

ואֹודם  ּבלֹובן ׁשּתצטּיר ׁשּי ּׁשאין ׂשכלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסברא

ׁשּבמים  ׁשּי ׁשאין לאיד וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ(ּגׁשמּיים),

ּוגבּורה], ּדחסד צּיּורים נראים יהיּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַָּגׁשמּיים
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לכאורה,32) אבל באמיתית". בו השינוי ש"אין יותר" פשוט "הדבר לפנים הפנים מים שבענין תפ), ע' (ריש שם באוה"ת

אינו  הציור שע"י (ולא בהעליון דהתחתון הציור נעשה דהתחתון מ"ן העלאת שע"י הוא דהכתוב החידוש תוכן עיקר

שהציור  העיקרי לענין בנוגע גם הוא יותר פשוט הוא לפנים הפנים שמים מהכתוב שמשמע דזה מובן, ומזה משתנה),

בהעליון. נעשה תתקסד.33)דהתחתון ע' שם תער"ב בהמשך הלשון רכז)34)כ"ה (ע' פקי"ז ח"א תער"ב מהמשך להעיר

דוקא". עליו ניכרים והציורים הגוונים כל ע"כ הגוונים, מכל פשוט שהוא לפי דוקא.. לבן גוון על מציירים הציורים "שכל

היא 35) זו וסברא ז), (שם, גו'" "אמחה לחוב טעם שהוא ה) ו, (בראשית גו'" רע רק לבו מחשבות יצר "כל כהסברא

סע"ב  קא, וירא תו"ח וראה גו'". להכות אוסיף לא ו(לכן) מנעוריו, רע האדם לב יצר "כי כא) ח, (נח כמ"ש המזכה, טעם

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ‰NÚ ÔBzÁz‰ לספירות האיןֿסוף בין הפער שהרי ««¿«¬∆»»»»∆¿

העליון' ל'אדם התחתון' 'אדם שבין מזה שיעור לאין Ó‡pL¯גדול ‰fÓeƒ∆∆∆¡«
ÔÈÚc ,ÚÓLÓ "Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈»»»»»»«¿«¿ƒ¿«

¯˙BÈ ËeLt ‡e‰ "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈÓ"32 לעניין משל הוא ולכן «ƒ«»ƒ«»ƒ»≈
יותר. הנעלה לאדם' האדם 'לב

‰Ê ¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ (‰¿ƒ¿»∆¿»¿»≈∆
ÌÚh‰c ÌÈc˜‰a הסיבה‰Ê ÏÚ ¿«¿ƒ¿««««∆

˙‡¯ ÌÈna ÌÈÏkzÒnLkL∆¿∆ƒ¿«¿ƒ««ƒƒ¿≈
Ì‰aבמים eÓc˙משתקפת »∆¿

‡e‰ ,Ì‰a ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
CÊ ¯ÓBÁ Ì‰ ÌÈn‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««ƒ≈∆«
ÌÈÂb‰ ÏkÓ ËeLtL ÏeÏˆÂ33 ¿»∆»ƒ»«¿»ƒ

מהצבעים  אחד באף מוגדר שאינו

ÌÈÏkzÒnLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó]«∆≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ
¯eiv‰ ,¯eiˆ Ba LiL ¯·„a¿»»∆≈ƒ«ƒ

(ÔÂb‰)והצבע ‰c·¯הצורה ÏL «»∆∆«»»
ÌÈt‰ ÏL ¯eivÏ ¯˙BÒ ‡e‰≈«ƒ∆«»ƒ

Ba ÏkzÒnL34 הפנים אין ולכן ∆ƒ¿«≈
את  רואה בדבר המביט אלא בו נראות

עצמו  ‰ÔÈÚהדבר ,ÔÎÏÂ ,[¿»≈»ƒ¿»
"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈÓ"c¿«ƒ«»ƒ«»ƒ
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈«¬»««ƒ
Œ¯B‡a ¯eiˆ ‰NÚ 'ÔÈ·˜e¿ƒ«¬∆ƒ¿
¯˙BÈ ËeLt ‡e‰ ,(ÛBÒŒÔÈ‡≈»≈
"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï"c ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»¿≈»»»»»»
ומופשטים  פשוטים שהמים כשם כי

האור  עלֿדרךֿזה וצבע, צורה מכל

ולכן  הגדרה, מכל מופשט האיןֿסוף

הן  אזי אליו, מתעלות הספירות כאשר

כך  בו, ו'משתקפות' 'מצטיירות'

לפנים' הפנים 'כמים עניין זה שבמובן

האדם  'לב מעניין יותר ומובן פשוט

כמשל. לו לשמש וראוי «¬‡·Ïלאדם'
‰Ê ¯e‡a העניין את מבאר לא עדיין ≈∆

הוא אלא e‡·Ï¯היטב CÈ¯»̂ƒ¿≈
¯·caL ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,ÛÒB»¿ƒ¿»∆∆«»»

Ïk ÌÈ‡¯ ËeLt‰,ÌÈ¯eiv‰ «»ƒ¿ƒ»«ƒƒ

בהם, המסתכלת צורה כל לשקף מסוגלים ÌÈÂb‰Lkוהמים ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆«¿»ƒ
(הפנים) המשתקפים השונים ËeLt'הצבעים ¯·c'‰Â משתקפים הם שבו ¿«»»»

(BÓk(המים) ÌÈiÓLb Ì‰ Ì‰ÈML eÈ‰ ,‚eq‰ B˙B‡a Ì‰≈¿««¿∆¿≈∆≈«¿ƒƒ¿
ÌÈn‰ הגשמייםÌÈt‰Â הגשמיותB‡ (Ì‰a ÌÈÏkzÒnL ««ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰ÈML ומתקרב המביט הדבר ∆¿≈∆
מביטים  שבו מתקרבים,והדבר ואליו

[C¯cŒÏÚשניהם  ÌÈiÁe¯ Ì‰≈»ƒƒ«∆∆
‰ËeLt ‡¯·Ò ולא מופשטת ¿»»¿»

ו'מצוירת' »vnL∆ƒ„מוגדרת
d˙eËÈLt מוגדרת שאינה בגלל ¿ƒ»

ÏBÎÈ‰מסויים בציור  ‡È‰ƒ¿»
Ô‰Â „ÒÁc ¯eiˆa Ô‰ ¯iËˆ‰Ï¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿∆∆¿≈

‰¯e·‚c ¯eiˆa35, שמצינו כמו ¿ƒƒ¿»
יכולה  עצמה סברא אותה שלפעמים

נימוק  וגם לזכות נימוק גם להיות

(35 בהערה דוגמא (ראו לחובה

ÌÈ¯eiv‰Â ‡¯·q‰) Ì‰ÈML∆¿≈∆«¿»»¿«ƒƒ
Ì‰ (‰¯e·‚e „ÒÁc דברים ¿∆∆¿»≈

CiL ÔÈ‡ Ï·‡ ,[ÌÈiÁe¯ לא »ƒƒ¬»≈«»
‰ËeLtייתכן  ¯·caL עצם מצד ∆«»»«»

ˆÌÈ¯eiמהותו  ÌÈ‡¯ eÈ‰È צורות ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
‡Á¯והגדרות  ‚eqnL שהרי ∆ƒ«≈

הדברים  של וההגדרות הצורות

שונה  אחרת, מהות הן הגשמיים

של  וההגדרות מהצורות לחלוטין,

הרוחניים  Ò·¯‡הדברים BÓk]¿¿»»
,˙ÈÏÎN רוחנית מהות שהיא ƒ¿ƒ

CiLמופשטת  ÔÈ‡M ייתכן לא ∆≈«»
¯iËˆzL והגדרה צורה תקבל ∆ƒ¿«≈

Ì„B‡Â Ô·BÏa ייתכן שלא ומובן ¿∆¿∆
לבנה' כ'סברא תוגדר שכלית שסברא

של  הגדרות שהם אדומה' 'סברא או

C„È‡Ïצבעים  ÔÎÂ ,(ÌÈiÓLb)«¿ƒƒ¿≈¿ƒ»
CiL ÔÈ‡L ייתכן ÌÈÓaLלא  ∆≈«»∆¿«ƒ
ÌÈiÓLb גשמיות והגדרה צורה עם «¿ƒƒ

ÌÈ¯eiˆ ÌÈ‡¯ eÈ‰È והגדרות ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
‰¯e·‚e „ÒÁc מהות שהם ¿∆∆¿»
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רק  לא מּופׁשט הּוא ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ְְֵֵֶַָָֹוכיון

ּדספירֹות  מהמציאּות ּגם אּלא ּדספירֹות ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמהּצּיּור

מהמציאּות  מּופׁשט הּוא רּוחני ׁשענין ְְְְִִִִֵֶַָָָ[ּדכמֹו

ֿ 36ּדגׁשמּיּות  לאֹורֿאין ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַ

ּכי  ּדספיר ֹות. מהמציאּות מּופׁשט ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַָסֹוף

ּבאיזה  נתּפסים ׁשהם הּוא ּדספירֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָהּמציאּות

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  וכיון וכּו'), ּבינה, (חכמה, ְְְִֵֵֶֶֶָָָָּגדר

ּבֹו ׁשּי ואין הּפׁשיטּות ּבתכלית ּפׁשּוט ְְְְִִֵַַַָָהּוא

ּדספירֹות], מהמציאּות מּופׁשט הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵַָָּתפיסא,

יצטּירּו נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ׁשּי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָואי

ספירֹות. ְִּבֹו

¯e‡a‰Â הּידּוע עלּֿפי ּדזה 37ּבזה, ¿«≈ְִֶֶַַַָָ

מעֹוררת  ְְְֲִִֶֶֶַָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

 ֿ האתערּותא [ּגם אתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָּוממׁשכת

הּוא  אצילּות], העליֹון, אדם ׁשּבבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּדלעילא

הּוא  ׁש'ּנברא' ּדכיון וׂשכל, טעם עלּֿפי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלא

אין  ׂשכל ֿ ּפי על הרי  'ּבֹורא', לגּבי  ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַּבאיןֿערֹו

ׁשנּוי  (ּתפעֹול ּתעֹורר הּנבראים ׁשעבֹודת )38מקֹום ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

עלה  ׁשּכן לפי אּלא ּדלמעלה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהענינים

[ׁשּלפני  ּד'אדםֿקדמֹון' הּקדּומה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּבּמחׁשבה

ּתהיה  הּנבראים עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָהאצילּות]

ּומּזה  ּדאציל ּות. הענינים והמׁשכת ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָהתעֹוררּות

לּפנים",מּוב  הּפנים ּד"מים ּבענין ּבמּכלֿׁשּכן ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּדבחינת  נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָּדזה

 ֿ אתערּותא נעׂשה ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָּפנים,

ּבּפׁשיטּות  העליֹונים, מים ּבבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּדלעילא

לפי  הּוא אדם, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶַַָָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבעצמּות ,יתּבר ּברצֹונֹו עלה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשּכן

ּדעלֿידי  לֹומר, ויׁש מים. מּבחינת ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָׁשּלמעלה
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ובכ"מ.36) קעא. ע' תרפ"ח סה"מ תתקעב.37)ראה ע' שם תער"ב המשך א). (קס, שם להצ"צ דגם 38)סהמ"צ

דלעילא), (אתערותא למעלה היא ההמשכה שתהי' ההתעוררות הרי למטה, ההמשכה שתהי' היא דלעילא כשהאתערותא

נראית  שלמעלה זה היא דלתתא, אתערותא ע"י שנתעוררה דלעילא שהאתערותא ס"ד לעיל המבואר לפני ובפרט שינוי.

האתעדל"ת. של הדמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËLÙeÓרוחנית  ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÂÈÎÂ לחלוטין ], Ï‡ונעלה ¿≈»∆≈¿»…

¯eiv‰Ó המסויימת ¯˜ 'חכמה'כמו B¯ÈÙÒc˙וההגדרה של ההגדרות «≈«ƒƒ¿ƒ
מוגדרת  למהות ששייכות 'חסד' B¯ÈÙÒc˙או ˙e‡ÈˆÓ‰Ó Ìb ‡l‡∆»«≈«¿ƒƒ¿ƒ

אורות  של (כוחות ספירות של המציאות מעצם גם מופשט האיןֿסוף

לפני  אפילו בכלים) המלובשים

אחרת  או כזו פרטית בהגדרה שהוגדרו

ÈÁe¯ ÔÈÚL BÓÎc] איזה ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ
שהיא, דרגה בכל ‰e‡שיהיה,

˙e‡ÈˆÓ‰Ó ËLÙeÓ¿»≈«¿ƒ
˙eiÓL‚c36 שום עליו חלה ולא ¿«¿ƒ

גשמית, ‰e‡הגדרה ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿≈∆
˙B¯ÈÙÒc ˙e‡ÈˆÓ‰Ó ËLÙeÓ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

כזו. מציאות לו לייחס Èkƒואין
Ì‰L ‡e‰ ˙B¯ÈÙÒc ˙e‡Èˆn‰«¿ƒƒ¿ƒ∆≈

) ¯„b ‰ÊÈ‡a ÌÈÒt˙ הגדרה ƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆
כמו  מסויימת Èa‰,פרטית ,‰ÓÎÁ»¿»ƒ»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÂÈÎÂ ,('eÎÂ¿¿≈»∆≈
˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰»¿«¿ƒ
Ba CiL ÔÈ‡Â ˙eËÈLt‰«¿ƒ¿≈«»

‡ÒÈÙz לו אין ‰¯Èהגדרה,כי ¿ƒ»¬≈
˙e‡ÈˆÓ‰Ó ËLÙeÓ ‡e‰¿»≈«¿ƒ

cŒÏÚL CiL CÈ‡Â ,[˙B¯ÈÙÒƒ¿ƒ¿≈«»∆«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„È¿≈«¬»««ƒ¿ƒ

האדם, מצד למעלה, ¿»¿e¯iËˆÈƒמלמטה
˙B¯ÈÙÒ Ba שייך לא העניין כל והרי ¿ƒ

כמו  לחלוטין ממנו ומופרך כלל בו

כן  ואם צבע, אין שכלית שלסברא

הפנים  'כמים הכיצד השאלה, חוזרת

משל  מהווה אל לפנים' האדם ל'לב

הפנים  'כמים לכאורה והרי האדם'

חידוש  אלא יותר פשוט לא הוא לפנים'

באריכות)? לעיל (כמבואר יותר גדול

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰Â37 ¿«≈»∆«ƒ«»«
החסידות  ∆¿Êc‰בתורת

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L האדם מצד ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
˙ÎLÓÓe ˙¯¯BÚÓ מלמעלה ¿∆∆«¿∆∆

מצד ‡˙ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú‡למטה ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰‡˙Œ‡˙e¯Úאפילו[Ìbהאלוקות «»ƒ¿¬»

˙eÏÈˆ‡ ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ ˙ÈÁ·aL ‡ÏÈÚÏc של ההמשכה וכלֿשכן ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒ«»»»∆¿¬ƒ
מהאצילות  שלמעלה דלעילא' ÌÚË'אתערותא ÈtŒÏÚ ‡Ï ‡e‰ ,[…«ƒ««

,ÏÎNÂ,ודעת מטעם שלמעלה עניין ‰e‡אלא '‡¯·p'L ÔÂÈÎc ¿≈∆¿≈»∆ƒ¿»

,'‡¯Ba' Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a ללא הוא ו'בורא' 'נברא' בין והריחוק והפער ¿≈¬¿«≈≈
והשוואה יחס ÏÎNכל ÈtŒÏÚ È¯‰והיגיון˙„B·ÚL ÌB˜Ó ÔÈ‡ ¬≈«ƒ≈∆≈»∆¬«

ÈeL ÏBÚÙz) ¯¯BÚz ÌÈ‡¯·p‰38 קודם שהיה למצב ביחס למעלה «ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
ÏÚÓÏc‰ההתעוררות  ÌÈÈÚ‰a לכך ‡l‡באלוקות,) הסיבה ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»∆»

ומעוררת  גורמת דלתתא' ש'אתערותא

מפני  לא אכן היא דלעילא' 'אתערותא

אלא ההיגיון פי על מתחייב ÈÙÏ¿ƒשכך
‰·LÁna ‰ÏÚ ÔkL‰Óe„w‰ ∆≈»»««¬»»«¿»

'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c בחסידות כמבואר ¿»»«¿
פרטית  ומדריגה עולם שלכל שכשם

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"),

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה

נסקרים  הנבראים כל בו מוגדרים)

כללית אחת ≈¿ÈÙlL]∆ƒבסקירה
מעולם eÏÈˆ‡‰»¬ƒ˙],שלמעלה

 ֿ הקדוש של ברצונו עלה זו ובמדריגה

B·Ú„˙ברוךֿהוא È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
ÌÈ‡¯·p‰,למטה התחתונים «ƒ¿»ƒ

דלתתא', ∆¿È‰zƒ‰'באתערותא
ÌÈÈÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿«¿»«»ƒ¿»ƒ

,˙eÏÈˆ‡c.'דלעילא 'אתערותא «¬ƒ
ÔkLŒÏkÓa Ô·eÓ ‰fÓe ֿ וקל ƒ∆»¿ƒ»∆≈

‰ÌÈtוחומר ÌÈÓ"c ÔÈÚa»ƒ¿»¿«ƒ«»ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰Êc ,"ÌÈtÏ«»ƒ¿∆∆«¿≈

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה «¬»««ƒ¿ƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,ÌÈt ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ

,˙eÏÈˆ‡c של ההגדרות כל עם «¬ƒ
‡˙Œ‡˙e¯Úהספירות ‰NÚ«¬∆ƒ¿¬»

ÌÈÓ ˙ÈÁ·a ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ¿ƒ««ƒ
Œ¯B‡c ˙eËÈLta ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿ƒ¿
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

,Ì„‡ גדול ופלא חידוש שזהו »»
בכך  והפלא מהחידוש בהרבה

אתערותא  דלתתא ש'באתערותא

זה  שדבר קלֿוחומר ‰e‡דלעילא',
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ,C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ ÔkL ÈÙÏ¿ƒ∆≈»»ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL כאן ואילו האיןֿסוף, לפשיטות משל שהם ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ««ƒ
האיןֿסוף. מאור גם שלמעלה ית' עצמותו על מדובר
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'מין  העלאת ׁשעלֿידי יתּבר ּברצֹונֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלה

ּדאצילּות) ספירֹות (עׂשר ּפנים ּדבחינת ְְְֲִִִִִִֶֶַַָנּוקבין'

 ֿ על העליֹונים, מים מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּתהיה

הּפנים  לבחינת ׁשּיכּות להם נעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָידיֿזה

ׁשהם  ּכפׁשּוטם, מים ּבדּוגמת אֹותם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּממׁשיכים

הּסּוג. ּבאֹותֹו הם ּבהם) (ׁשּמסּתּכלים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָוהּפנים

 ֿ ׁשעל הּמים ּבבחינת האתערּותאּֿדלעילא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָולכן,

רק  (לא הּוא ּדהּספירֹות נּוקבין' 'מין העלאת ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹידי

אֹורֿאיןֿסֹוף  המׁשכת ׁשּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַָהתעֹוררּות

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשּבּפׁשיטּות ּגם) אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָּבּספירֹות,

ספירֹות  עׂשר הּספירֹות, ענין נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַעצמֹו

ּבהם  ׁשּנראת ּכפׁשּוטם, מים ּבדּוגמת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּגנּוזֹות,

ּבהם. הּמסּתּכלת הּפנים ְְִִֶֶֶַַַַָָָעצמם

ּברצֹונֹוLÈÂו) ׁשעלה זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְִֶֶַַַַַָָ

 ֿ (אתערּותא ּדלמעלה ְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

ּדוקא  אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ּתהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּדלעילא)

הּוא  ענין 39- (ּדעקר ּדיׂשראל הּׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּכי

ׁשל  עבֹודתם עלֿידי הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָאתערּותאּֿדלתּתא

הרב  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבעצמּות. הּוא ְְְִֵֶַַַָָָָיׂשראל)

רז"ל 40הּמּגיד  מאמר עלּו41ּבפירּוׁש יׂשראל ְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

ּבן, לֹו ׁשּיׁש אדם ּכמׁשל ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמחׁשבה,

הּבן  צּורת נחקקה אליו, אהבתֹו ּגֹודל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּצד

יתּברך  ׁשאצלֹו וכיון והעתיד ּבמחׁשבּתֹו. העבר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבמחׁשבּתֹו יׂשראל ׁשל צּורתם נחקקה לכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,

"ּבמי  ענין ּגם ּדזהּו ׁשּנבראּו. קֹודם ּגם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָיתּבר

צּדיקים" ׁשל ּבנׁשמֹותיהן ׁשהּתענּוג 42נמל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַ

ּגם  היה הּצּדיקים ּבעבֹודת ְֲִִַַַַַַָָָָּדהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

הּבריאה) היתה (ועלֿידיֿזה הּבריאה .43לפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבעצמּותֹו הּוא יׂשראל ּדעבֹודת ׁשהּתענּוג ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָוכיון

הּגילּויים  מּכל ׁשּלמעלה עלה 44יתּבר לכן , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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רי 39) ח"ב תער"ב המשך עד"ז תתקג.ראה ע' ס"ו)40)ש - ואילך תש"מ קה"ת (בהוצאת סע"ג ב, קה"ת) (הוצאת או"ת

רלא. ע' תרס"ו המשך גם וראה תתקב. ס"ע שם הנ"ל בהמשך הובא ד.41)- פ"א, פ"ב,42)ב"ר רבה רות ז. פ"ח, ב"ר

ובי'.43)ג. מיני' מ"ן העלאת הו"ע נמלך דבמי ועוד) ופ"ו פ"ג תש"ג ר"ה המשך תתקעא. ס"ע ח"ב תער"ב (המשך בכ"מ

צריך  שאין במקום הוא נמלך דבמי בפנים, מ"ש ולפי ובי'". "מיני' שהוא אלא מ"ן, העלאת הוא נמלך במי שגם היינו,

מ"ן. העלאת ע"י תהי' שההמשכה ברצונו שעלה לזה הסיבה הוא ואדרבה, מ"ן, שההמלכה 44)להעלאת מזה גם כמובן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BBˆ¯a ‰ÏÚL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂהקדושֿברוךֿהוא C¯a˙Èשל ¿≈«¿«¿≈∆»»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈt ˙ÈÁ·c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL צורה להם שיש ∆«¿≈«¬»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ
‰‰ÎLÓ‰והגדרה  ‰È‰z (˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) מלמעלה ∆∆¿ƒ«¬ƒƒ¿∆««¿»»

,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ,צורה ללא הפשוטה ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הדרגה ƒ¿ƒ««ƒ»∆¿ƒ«¿≈∆
Ì‰Ï ‰NÚ מכל המופשטים ל'מים' «¬∆»∆

‰ÌÈtצורה ˙ÈÁ·Ï ˙eÎiL«»ƒ¿ƒ««»ƒ
Ì˙B‡ ÌÈÎÈLÓnL וכביכול ∆«¿ƒƒ»

מסויימת, פרטית צורה ב'מים' נעשית

Ì‰L ,ÌËeLÙk ÌÈÓ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒƒ¿»∆≈
עצמם ÌÈt‰Â¿«»ƒהמים

Ì‰ (Ì‰a ÌÈÏkzÒnL)∆ƒ¿«¿ƒ»∆≈
‚eq‰ B˙B‡a'פשוטים' שהמים אף ¿«

מדובר 'והפנים הכול אחרי מצויירים',

סוג. בנמשל,ÔÎÏÂ,באותו גם כך ¿»≈
˙ÈÁ·a ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ וההשפעה ההמשכה כלומר, ««ƒ
למטה  מלמעלה איןֿסוף מאור הבאה

ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e כתוצאה ¿ƒ¿«¿ƒ

למעלה  להתקרב מלמטה מהתעוררות

הספירות  מצד ¯˜שבאה ‡Ï) ‡e‰…«
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿∆ƒ¿∆«¿»«
‡l‡ ,˙B¯ÈÙqa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«¿ƒ∆»

היא  השני Ìbפעולתה )בכיוון «
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLtaL∆«¿ƒ¿≈
,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚ ‰NÚ BÓˆÚ«¿«¬∆ƒ¿««¿ƒ
לא  הספירות איןֿסוף שבאור אלא

באצילות  כמו ו'מצויירות' מוגדרות

של  באופן הן B¯ÈÙÒ˙אלא ¯NÚ∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰ שלהן וההגדרה והמציאות «¿

בהעלם, ÌÈÓהיא ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ
,ÌËeLÙk הם עצמם שמצד ƒ¿»

ÌÓˆÚ'פשוטים' Ì‰a ˙‡¯pL∆ƒ¿≈»∆«¿»
'פשוטים', הם עצמם שמצד למרות

וצורת  ‰ÏkzÒn˙דמות ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆
.Ì‰a»∆

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿««««∆
BBˆ¯a ‰ÏÚL ֿ הקדושֿברוך של ∆»»ƒ¿

בעצמו  ««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰הוא
‰ÏÚÓÏc למטה ולגלות להשפיע ƒ¿«¿»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ‰È‰z (‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡)ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
,‡˜Âc לעיל כמבואר ודעת, טעם פי על מובן זה אין שלכאורה פי על אף «¿»

-‡e‰39L¯M‰ Èk והמקורÏ‡¯NÈc באלוקות (Úc˜¯למעלה ƒ«…∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚ העלאה ידי על לאלוקות מלמטה להתקרב ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ì˙„B·Úלמעלה  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¬»»
˙eÓˆÚa ‡e‰ (Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈»«¿
הקדושֿברוךֿהוא  של ועצמותו מהותו

‰¯·בעצמו. ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«
„Èbn‰40 ממעזריטשLe¯ÈÙa ««ƒ¿≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó41 במדרשÏ‡¯NÈ «¬«««ƒ¿»≈
ÏLÓk ‡e‰L ,‰·LÁÓa eÏÚ»««¬»»∆ƒ¿«
Ï„Bb „vnL ,Ôa BÏ LiL Ì„‡»»∆≈≈∆ƒ«∆

B˙·‰‡ הבן האב,‡ÂÈÏשל אל «¬»≈»
Bz·LÁÓa Ôa‰ ˙¯eˆ ‰˜˜Á∆¿¿»««≈¿«¬«¿

האב. BÏˆ‡Lשל ÔÂÈÎÂ אצל ¿≈»∆∆¿
‰Ú·¯הקדושֿברוךֿהוא  C¯a˙Èƒ¿»≈∆»»
„Á‡ „È˙Ú‰Â למעלה הוא שהרי ¿∆»ƒ∆»
הזמן, Á˜˜‰מהגבלות ÔÎÏ»≈∆¿¿»

Bz·LÁÓa Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙¯eˆ»»∆ƒ¿»≈¿«¬«¿
e‡¯·pL Ì„B˜ Ìb ,C¯a˙Èƒ¿»≈«∆∆ƒ¿¿
במחשבתו  עלה כאשר וגם בפועל

אותם. לברוא ÔÈÚורצונו Ìb e‰Êc¿∆«ƒ¿«
במדרש  ז"ל חכמינו ÈÓa"¿ƒמאמר

CÏÓ והתייעץ ,הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«
העולם  את לברוא האם כביכול,

"ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa42, ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
הוא  העניין בפנימיות הדברים ופירוש

ŒCe¯aŒLB„w‰c ‚eÚz‰L∆««¬¿«»»
‰È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa ‡e‰«¬«««ƒƒ»»

‰‡È¯a‰ ÈÙÏ Ìb ועבודת «ƒ¿≈«¿ƒ»
בפועל  ∆≈¿»¿(ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הצדיקים

 ֿ הקדושֿברוך של והעונג הרצון בגלל

הצדיקים  מעבודת «¿«‰È˙‰הוא
‰‡È¯a‰ עולם שיהיה כדי בפועל, «¿ƒ»

הצדיקים  עבודת בו .43)שתהיה
˙„B·Úc ‚eÚz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¬«¬«
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»≈
ÌÈÈeÏÈb‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL44 ∆¿«¿»ƒ»«ƒƒ

אך  מהעצם והתפשטות הארה רק שהם

עצמו, העצם שהעונג ÔÎÏלא כיוון »≈
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טו d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

הּגילּויים) ּבבחינת (ּגם יתּבר ְְְִִִִִִֵַַַָּברצֹונֹו

עלֿידי  ּתהיה ּדלמעלה והּגילּוי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשההמׁשכה

ּגם  עלּֿדרֿזה נעׂשה ועלֿידיֿזה ּדוקא. ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעבֹודה

נּוקבין' 'מין ּדהעלאת הענין לכללּות ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבנֹוגע

ּבזה), וכּיֹוצא ּדספירֹות נּוקבין' 'מין ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ(העלאת

 ֿ ּדאֹורֿאין ׁשההמׁשכה יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשעלה

נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַַַַָסֹוף

ּבּמחׁשבה  ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָּדהּספירֹות.

ּבּמחׁשבה  ׁשעלה ּדזה ּד'אדםֿקדמֹון', ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָהּקדּומה

ּדלמעלה  ׁשההמׁשכה  ּד'אדםֿקדמֹון' ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָהּקדּומה

הּוא  – ּדוקא אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתהיה

אדםֿקדמֹון' ּב'עצמּות הּוא ּדיׂשראל הּׁשרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּכי

אחר  ּבמקֹום ׁש'אדםֿקדמֹון'45[וכּמבאר ּדזה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

'אדם' ּבצּיּור הּצּיּור 46הּוא הּוא ('אדםֿקדמֹון') ְְִִַַָָָָ

הּקדּומה  ּבּמחׁשבה ׁשעלּו יׂשראל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּדנׁשמֹות

ּבּמחׁשבה  ּגם נמׁש ּומּזה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָּד'אדםֿקדמֹון'],

ׁשּכל  להׁשּתלׁשלּות, ׁשּבנֹוגע ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּד'אדםֿקדמֹון'

 ֿ לבריאהֿיצירה מאצילּות [ההמׁשכה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָההמׁשכֹות

מאצילּות  מּלמעלה ההמׁשכה וגם ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשּיה,

'מין  העלאת עבֹודה, עלֿידי יהיּו ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָלאצילּות]

ְִנּוקבין'.

ֿ e‡·e¯ז) ּבאֹור הּנ"ל מדרגֹות ּדׁשלׁש הענין ≈ְְְְִֵַַַָָָֹ

ׁשּלמעל  ספירֹות איןֿסֹוף מעׂשר ה ְְְִֵֵֶֶֶַָ

ּתפיסת  ׁשּיהיה ּברצֹונֹו ׁשעלה [לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהּגנּוזֹות

היא  זֹו ּדרּגא [ׁשּגם נּוקבין' 'מין להעלאת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמקֹום

ׁשעׂשר  ּכיון הּגנּוזֹות, ספירֹות מעׂשר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלמעלה

 ֿ ּבאֹור ׁשּנעׂשּו "הּפנים" הם הּגנּוזֹות ְְְֲִִֵֶַַַָספירֹות

נּוקבין'], 'מין העלאת (לאחרי) עלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָאיןֿסֹוף 

הּנ"ל) רצֹון עלּית (לפני עצמֹו מּצד ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּכמֹו

נּוקבין', 'מין העלאת ׁשּי אין זֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשּבדרּגא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ח"ו). בהכרח ולא ברצון שהם (כיון נעלים הכי גילויים על גם היא נמלך והמבואר 45)דבמי רלג. ע' תרס"ו המשך ראה

במחשבה. עלו ישראל בענין רלא ע' שם להמבואר בהמשך  הוא אדם.46)שם בשם נקרא שלכן ענינו, הוא אדם) (ציור וזה

בשם  נק' כ"א פרטי שם לו אין א"ק ופרצוף פרטים.. שמות להם יש הפרצופים "שכל רלב ע' שם תרס"ו המשך ראה

אדם".

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממש  ה'עצמות' עד מגיע הצדיקים (Ìbמעבודת C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ»»ƒ¿ƒ¿»≈«

ÌÈÈeÏÈb‰ ˙ÈÁ·a בגלוי ומתגלה יורד שהרצון ÎLÓ‰‰L‰כפי ( ƒ¿ƒ««ƒƒ∆««¿»»
‰ÏÚÓÏc ÈeÏÈb‰Â,למטה שמשפיעה דלעילא' 'אתערותא È‰z‰בחינת ¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ למטה ישראל בני ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰של .‡˜Âc שעלה «¿≈¬»«¿»¿«¿≈∆

ש'אתערותא  תבוא ברצונו דלעילא'

דלתתא' 'אתערותא ידי על ותומשך

האדם  ŒC¯cŒÏÚבעבודת ‰NÚ«¬∆«∆∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba Ìb ‰Ê∆«¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰c¿«¬»««ƒ¿ƒ
והדרגות  המקבל בחינת של התעוררות

להתעל  באלוקות, ות הנמוכות

לבחינת  והדרגות ולהתקרב המשפיע

באלוקות  למשל (הגבוהות כמו

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מים «¬»««ƒ¿ƒ
המקבל, מצד התעוררות נקביים,

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÙÒc להתקרב ƒ¿ƒ¿«≈»∆
שלמעלה לדרגות  סוף אין באור נעלות

BBˆ¯aמהספירות  ‰ÏÚL ,(∆»»ƒ¿
Œ¯B‡c ‰ÎLÓ‰‰L C¯a˙Èƒ¿»≈∆««¿»»¿
È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿∆«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ¿«∆∆∆
‰Óe„w‰ ‰·LÁna Ìb«««¬»»«¿»

,'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c נתבאר שעניינה ¿»»«¿
LÁna·‰לעיל  ‰ÏÚL ‰Êc¿∆∆»»««¿»»

'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c ‰Óe„w‰«¿»¿»»«¿
‰È‰z ‰ÏÚÓÏc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
L¯M‰ Èk ‡e‰ Y ‡˜Âc«¿»ƒ«…∆
ŒÌ„‡ ˙eÓˆÚ'a ‡e‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿«¿»»

'ÔBÓ„˜ בני מושרשים שבה הדרגה «¿
ברצונו  עלה שבה הדרגה היא ישראל

הקדושֿברוךֿהוא  של ומחשבתו

על  תהיה למטה מלמעלה שההמשכה

עבודתם  ÌB˜Óaידי ¯‡·nÎÂ]¿«¿…»¿»
¯Á‡45 בחסידותŒÌ„‡'L ‰Êc «≈¿∆∆»»

'ÔBÓ„˜,כללית בחינה היותו עם «¿
פרטיים, מגדרים בכל ‰e‡שלמעלה

'‡„Ì'זאת  Ï˘ ¯eiˆa46) ונקרא ¿ƒ»»
¯eiv‰ ‡e‰ ('ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'»»«¿«ƒ

eÏÚL Ï‡¯NÈ ˙BÓLc מעבודתם והתענוג אותם לברוא והרצון ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»
ÔBÓ„˜ŒÌ„‡'c'התעורר  ‰Óe„w‰ ‰·LÁna הנשמות של וה'ציור' ««¬»»«¿»¿»»«¿

קדמון' ב'אדם חקוק ŒÌ„‡'cכ'אדם' ‰·LÁna Ìb CLÓ ‰fÓe ,[ƒ∆ƒ¿»«««¬»»¿»»
˙eÏLÏzL‰Ï Ú‚BaL 'ÔBÓ„˜ כללי רצון הוא קדמון' 'אדם שהרי «¿∆¿≈««ƒ¿«¿¿

שב'סדר  אלו כולל המדריגות, לכל

‰‰BÎLÓ˙השתלשלות', ÏkL∆»««¿»
עצמו  השתלשלות' שב'סדר

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÎLÓ‰‰]««¿»»≈¬ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï שהם ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

מוגדרות  ומדריגות ספירות עם עולמות

‰‰ÎLÓ‰ו'מצויירות', Ì‚Â¿«««¿»»
˙eÏÈˆ‡Ï ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈¬ƒ«¬ƒ
עוברת  היא לאצילות לרדת שכדי

מוגדרות  לספירות לרדת כדי ]צמצום
˙‡ÏÚ‰ ,‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈¬»«¬»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ',למעלה מלמטה «ƒ¿ƒ
דלתתא'. 'אתערותא בחינת

LÏLc ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Ê≈»ƒ¿»¿»…
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó«¿≈««¿≈

B¯ÈÙÒ˙עצמו, ¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰ של והגדרה 'ציור' בו שאין «¿

בהעלם  לא אפילו כלל, ספירות

BBˆ¯a ‰ÏÚL È¯Á‡Ï]¿«¬≈∆»»ƒ¿
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ«»
ÌbL] 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰Ï¿«¬»««ƒ¿ƒ∆«

BÊ ‡b¯c מקום תפיסת יש שבה «¿»
המקבל  של ÏÚÓÏ‰לעבודה ‡È‰ƒ¿«¿»

ÔÂÈk ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ≈∆∆¿ƒ«¿≈»
Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚL∆∆∆¿ƒ«¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡a eNÚpL "ÌÈt‰"«»ƒ∆«¬¿≈
˙‡ÏÚ‰ (È¯Á‡Ï) È„ÈŒÏÚ ÛBÒ«¿≈¿«¬≈«¬»«

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' שהייתה קודם אבל «ƒ¿ƒ
לא  זו, לבחינה מקום ותפיסת נתינת

'פנים' בחינת איןֿסוף באור הייתה

מסויים  'ציור' e‰L‡שהיא BÓk ,[¿∆
האיןֿסוף  (ÈÙÏהאור BÓˆÚ „vÓƒ««¿ƒ¿≈

Ï"p‰ ÔBˆ¯ ˙iÏÚ מלמטה לעבודה ¬ƒ«»««
CiLלמעלה  ÔÈ‡ BÊ ‡b¯„aL (∆¿«¿»≈«»

,'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ והמדרגה «¬»««ƒ¿ƒ
יותר  ‡ŒÔÈ‡Œ¯Bהנעלית ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈
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הענין  מּוׁשרׁש ׁשּׁשם אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִֵֶַָָָָועצמּות

יּובן  יֹותר, ּבפרטּיּות נּוקבין'] מין ְְְֲִִִִֵַַַָָָּדהעלאת

הּגנּוזֹות  ספירֹות ּדעׂשר ההעלם אֹופן .47ּבהקּדים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַ

אֹופּנים  ׁשני יׁש ׁשּיׁשנֹו48ּדבהעלם העלם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

היֹותֹו ׁשעם הּגחלת, ׁשּבתֹו אׁש ּכמֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַּבמציאּות,

ולכן  אׁש, מציאּות הּוא - ּבּגחלת ּומכּוסה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָנעלם

לטרחא  צרי אין מהעלמֹו אֹותֹו לגּלֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָּבכדי

האׁש). מתּגּלה ּבּגחלת ׁשּנֹופחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(ּדעלֿידי

ׁשּבצּור  אׁש ּכמֹו ּבמציאּות, ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶוהעלם

האׁש, ּכח ורק אׁש מציאּות ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהחּלמיׁש,

הּכאה, עלֿידי היא מהּצּור אׁש הֹוצאת ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן

ּבין  החלּוק הּוא הּנפׁש ּובכחֹות ויגיעה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבטרחא

ּבּנפׁש. הּכלּולים לכחֹות הּנעלמים ְְְִִֶֶֶַַַָֹֹּכחֹות

הּמׂשּכיל, ּכח ּכמֹו הּנעלמים, ּדכחֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשההעלם

ּדכחֹות  וההעלם ּבמציאּות, ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹהּוא

העצמי, ההּיּולי הּׂשכל ּכח ּכמֹו ּבּנפׁש, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּכלּולים

ּדעׂשר  וההעלם ּבמציאּות. ׁשאינֹו העלם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַהּוא

ּבמציאּות  ׁשאינֹו העלם הּוא הּגנּוזֹות .49ספירֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַ

הן  מאצילּות ׁשּלמעלה ספירֹות ׁשהעׂשר זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכי

 ֿ ּבאֹור ּכלּולֹות ׁשהן לפי הּוא ונעלמֹות ְְְְְְִֵֶֶָּגנּוזֹות

ּבּנפׁש, הּכחֹות התּכּללּות עלּֿדר ְְִֵֶֶֶֶַַַַֹאיןֿסֹוף,

העלם  הּוא ּבּנפׁש הּכלּולים ּדכחֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹוההעלם

לעיל. ּכּנזּכר ּבמציאּות, ְְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו

‰p‰Â איזה הּוא ּבמציאּות ׁשאינֹו העלם ּגם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַ

זה  היא ׁשּלֹו ׁשהּמציאּות אּלא ְְִִִֶֶֶֶַָמציאּות,

ׁשּבצּור  האׁש ּכח ּוכמֹו למציאּות. מקֹור ְְְִֵֶֶַַָָֹׁשהּוא

מּובן, ּומּזה לאׁש. ּומקֹור ּכח ׁשהּוא ִִֵֶֶַַַָָָָֹהחּלמיׁש,
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תתקסח.47) ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. פס"ד תרל"ו רבים מים המשך ואילך. א קפב, להצ"צ סהמ"צ ראה לקמן, בהבא

ובכ"מ.48) ואילך). פ ע' תרס"ו (המשך תרס"ו זקן ואברהם ד"ה בארוכה בלי 49)ראה ע"ס מ"ז) (פ"א יצירה בספר ומ"ש

השלהבת  דוגמת הם הגנוזות וע"ס הגחלת גבי שעל שלהבת דוגמת הם הגלויות דע"ס בגחלת, הקשורה כשלהבת מה

דע"ס  ההעלם לאופן בנוגע אבל הגנוזות, ע"ס עם הגלויות דע"ס הקשר לבאר בעיקר בא זה משל כי הוא, - שבגחלת

במציאות. שאינו העלם הוא הגנוזות דע"ס ההעלם כי יותר, מכוון הוא החלמיש שבצור דאש המשל כ"ה הגנוזות, -

המשלים  דג' רג, ע' תרס"ח מסה"מ ולהעיר בהערה). ,243 ע' תש"ח בסה"מ בקיצור (נעתק שם רבים מים ובהמשך בסהמ"צ

הגנוזות. בע"ס מדריגות ג' הם - בפנים) לקמן (ראה ושמות החלמיש, צור בגחלת, הטמונה שלהבת - הגנוזות ע"ס על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰c ÔÈÚ‰ L¯LeÓ ÌML ÛBÒ העניין אין אבל ∆»¿»»ƒ¿»¿«¬»««ƒ¿ƒ

לעיל  כמבואר בגלוי, אלו ]ניכר מדרגות שלוש בין ההבדלים והסבר

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÏÚ‰‰ ÔÙB‡ ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆¿≈¿∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰47'ציור' יש אחת ולכל שונות ספירות עשר יש זו בדרגה שכאמור «¿

הספירות  מציאות אבל לה, מיוחד

בהעלם. היא זו ≈¿∆¿ÌÏÚ‰·cƒבבחינה
ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ48,שונים ≈¿≈«ƒ

,˙e‡ÈˆÓa BLiL ÌÏÚ‰ היינו ∆¿≈∆∆¿ƒ¿ƒ
וניכר  נראה ואינו נעלם הדבר שאמנם

וישנו  קיים הוא ‡Lאבל BÓk¿≈
B˙BÈ‰ ÌÚL ,˙ÏÁb‰ CB˙aL∆¿««∆∆∆ƒ¡

˙ÏÁba ‰ÒeÎÓe ÌÏÚ והאש ∆¿»¿∆««∆∆
בכל  – לגחלת מחוץ בגלוי נראית אינה

‡Lזאת ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ שזו ומובן ¿ƒ≈
במציאות, שקיימת È„Îaאש ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈

BÓÏÚ‰Ó B˙B‡ ˙Bl‚Ï ולהפוך ¿«≈≈»¿
גלוייה  לאש בגחלת שנעלמת האש את

(ŒÏÚcלעין ‡Á¯ËÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ¿»¿«
˙ÏÁba ÌÈÁÙBpL È„È בלבד ¿≈∆¿ƒ««∆∆

BÈ‡L ÌÏÚ‰Â .(L‡‰ ‰lb˙Óƒ¿«»»≈¿∆¿≈∆≈
¯eˆaL L‡ BÓk ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿≈∆¿

e‡ÈˆÓ˙אבן  BÈ‡L ,LÈÓlÁ‰««»ƒ∆≈¿ƒ
L‡בפועל יש Â¯˜קיימת אלא ≈¿«

את רק ‰‡Lבאבן Ák,בלבדÔÎÏÂ …«»≈¿»≈
¯ev‰Ó L‡ ˙‡ˆB‰האבן‡È‰ »«≈≈«ƒ

‡Á¯Ëa ,‰‡k‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»¿ƒ¿»
‰ÚÈ‚ÈÂ כדי תועיל לא בלבד ונפיחה ƒƒ»

אל  מהכוח הזו האש את להוציא

הפועל.

‡e‰ LÙp‰ ˙BÁÎ·e בין זה הבדל ¿…«∆∆
שאינו  ל'העלם במציאות' שישנו 'העלם

ÔÈaההבדל‰eÏÁ˜במציאות' «ƒ≈
˙BÁÎÏ ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk…«∆¿»ƒ¿…
ÌÏÚ‰‰L .LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆∆«∆¿≈
Ák BÓk ,ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁÎc¿…«∆¿»ƒ¿…«

,ÏÈkNn‰ להבין הנפש של הכוח ««¿ƒ
שכל, דברי ‰ÏÚולהשכיל ‡e‰Ì ∆¿≈

˙e‡ÈˆÓa BLiL בצורה פועל שאינו אלא שכל של כוח קיים אכן בנפש כי ∆∆¿ƒ¿ƒ
וניכרת, LÙpa,גלוייה ÌÈÏeÏk‰ ˙BÁÎc ÌÏÚ‰‰Â כפי הנפש כוחות ¿«∆¿≈¿…«¿ƒ«∆∆

הנפש בתוך כלולים ‰ÈÓˆÚ,שהם ÈÏei‰‰ ÏÎO‰ Ák BÓk האפשרות ¿…««≈∆«ƒƒ»«¿ƒ
הנפש בעצם הקיימת ולהשכיל e‡ÈˆÓa˙להבין BÈ‡L ÌÏÚ‰ ‡e‰∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ

במידה  נעלם להשכיל הכוח זו בבחינה

קיימת. מציאות נחשב שאינו כזו

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈¿∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰ באיןֿסוףÌÏÚ‰ ‡e‰ «¿∆¿≈

˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L49 והספירות ∆≈ƒ¿ƒ
שאינן  כזו במידה ונעלמות 'גנוזות'

בצור  האש (כמו במציאות קיימות

בגחלים, האש כמו ולא החלמיש,

לעיל). NÚ‰L¯כמבואר ‰Ê Èkƒ∆∆»∆∆
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆¿«¿»≈¬ƒ

˙BÓÏÚÂ ˙BÊeb Ô‰ ניכרות ולא ≈¿¿∆¿»
פועלות מצידן ‰e‡ולא שהן משום לא

עליהן  שמסתיר משהו יש אלא קיימות

אלא פעולתם  Ô‰Lועל ÈÙÏ¿ƒ∆≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ˙BÏeÏk,עצמו ¿¿≈

˙BÁk‰ ˙eÏlk˙‰ C¯cŒÏÚ של «∆∆ƒ¿«¿«…
השכל) כוח למשל (כמו ∆∆»LÙpaהנפש

BÁÎc˙עצמה  ÌÏÚ‰‰Â ,¿«∆¿≈¿…
ÌÏÚ‰ ‡e‰ LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆∆¿≈
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿≈
BÈ‡L ÌÏÚ‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈∆≈
˙e‡ÈˆÓ ‰ÊÈ‡ ‡e‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ≈∆¿ƒ
שאינו  ב'העלם שקיים מה גם כלומר,

קיים  דבר של לאמיתו במציאות'

מציאות, הוא מסויים «∆‡l‡ובמובן
‰Ê ‡È‰ BlL ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ∆ƒ∆

˙e‡ÈˆÓÏ ¯B˜Ó ‡e‰L ולא ∆»«¿ƒ
עצמה. והמוגדרת הניכרת המציאות

¯eˆaL L‡‰ Ák BÓÎe¿…«»≈∆¿
‡e‰L ,LÈÓlÁ‰ של מציאות לא ««»ƒ∆

הגחלת  שבתוך לאש (בניגוד אש

אלא  ממש) אש B˜Óe¯שהיא Ák…«»
L‡Ï.אש להיות היכולת את לו ויש »≈
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d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

על  נֹוסף ּדבר הּוא האׁש ּכח ּבּצּור ׁשּיׁש ְֵֵֶֶַַַָָָָֹּדזה

ּבּנפׁש, הּכלּולים ּבּכחֹות הּוא ּוכמֹוֿכן ְְִֵֶֶַַַַֹהּצּור.

ּכמֹו ׁשהם מּזֹו, ויתרה נפׁש), (ולא ּכחֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשהם

ּדכחֹות  הּמׁשל ולכן, הּגלּויים. לּכחֹות ְְְִֵַַַָָָָֹֹמקֹור

הּוא  הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר על ּבּנפׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַהּכלּולים

ּדעׂשר  ּבּדרגֹות אבל ּד'עקּודים', ספירֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָּבעׂשר

מ'עקּודים' ׁשּלמעלה הּגנּוזֹות אין 50ספירֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַָ

ּבמציאּות, ׁשאינֹו ּבהעלם ׁשהם ּגם לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּי

(הּמּובא  ּכּלׁשֹון ּכלל, מציאּות ׁשאינם ְְִֵֶֶַַָָָָָאּלא

מקֹומֹות  זה 51ּבכּמה ּכי לגנּוזֹות. מציאּות אין ( ְְְְִִִֵֶַָ

רק  הּוא הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנתחּדׁש

ספירֹות, עׂשר התהּוּות להיֹות ׁשּיכֹול - ְְְְִִִֶֶֶֶַָיכֹולת

מציאּות  יׁשנּה לא הּספירֹות נתהּוּו ׁשּלא זמן ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹוכל

לספירֹות. ּדמקֹור מציאּות לא ּגם ְְְְִִִִִַָֹּדספירֹות,

האדם  מּׁשם הּוא זה על ּדזה 52והּמׁשל , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

רק  הּוא ׁשם, לֹו ׁשּיׁש עלֿידי ּבאדם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתחּדׁש

(נמׁש) ּפֹונה יהיה ּבׁשמֹו, אֹותֹו יקראּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶָׁשּבאם

זֹו המׁשכה ׁשל ּדמציאּותּה אֹותֹו. ְְְִִִֶַַָָָלּקֹוראים

ׁשּקֹוראין  ּבעת מתחילה ּבׁשמֹו) לקֹוראיו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ(ׁשּנפנה

לא  ּבׁשמֹו אֹותֹו ׁשּקֹוראין ולפני ּבׁשמֹו, ְְְְְִִִִֵֶֹאֹותֹו

וזה  להמׁשכה, מקֹור לא ּגם ההמׁשכה, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֹיׁשנּה

- יכֹולת רק  הּוא  ׁשם לֹו ׁשּיׁש ֿ ידי על ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשּנתחּדׁש

ּבׁשמֹו. לקֹוראיו ּדנפנה ההמׁשכה להיֹות ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּיכֹולה

‰p‰Â,ראּובן) האדם לׁשם ּבנֹוגע ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְֵֵֵֶַָָָ

לׁשמֹות  ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ְְְִִֵֶֶֶַַׁשמעֹון),

חכם  ּבׁשם לאדם ּדכׁשּקֹוראין והּמעלה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּתֹואר

אּלה  ׁשבחים עלֿידי ּבזה, וכּיֹוצא חסיד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

ׁשּיּומׁשכּו ׁשּבֹו והחסד החכמה ּכח את ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹמעֹוררים

ּומ  הּגילּוי. אל אֹור'מההעלם ּב'תֹורה 53באר ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
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ע'50) שם תער"ב בהמשך אבל הצמצום, לפני הוא לגנוזות") מציאות ("אין שמות רק הם הגנוזות שע"ס דזה בכ"מ,

וצ"ע. זה. ענין יש הצמצום אחר שגם מפורש ואילך תתקסט.51)תתקסח ע' ח"ב תער"ב המשך קפז. ע' תרנ"ט סה"מ

ועוד. רב. ע' תרס"ח ג.52)סה"מ קג, ויחי (הוספות) תו"א גם וראה ואילך. תתקסט ע' שם תער"ב המשך בארוכה ראה

ועוד. ב. תכז, (השמטות) ויחי שם.53)אוה"ת ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ L‡‰ Ák ¯eva LiL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆≈«…«»≈»»»«

¯ev‰.שלו המהות מעצם נפרד בלתי חלק ולא ‰e‡עצמו ÔÎŒBÓÎe «¿≈
,(LÙ ‡ÏÂ) ˙BÁk Ì‰L ,LÙpa ÌÈÏeÏk‰ ˙BÁka שעם כלומר «…«¿ƒ«∆∆∆≈…¿…∆∆

מציאות  נחשבים הם זאת בכל עצמה, בפני מציאות ולא בנפש כלולים היותם

ולא  הנפש כוחות הם הרי סוף וסוף

עצמה, Ì‰Lהנפש ,BfÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ¯B˜Ó BÓk¿»«…«¿ƒ

שלהם  הגלויים הזיקה לכוחות

כדי  עד ממשית שייכות היא המוגדרים

בצורה  ניכרת לא השייכות כי שאם כך

'כמו  הם זאת בכל וישירה, גלוייה

בגילוי. באים שהם כפי לכוחות מקור'

˙BÁÎc ÏLn‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«»»¿…
¯NÚ ÏÚ LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆«∆∆
¯NÚa ‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿∆∆

,'ÌÈ„e˜Ú'c ˙B¯ÈÙÒ זה בעולם ¿ƒ«¬ƒ
שונות  מוגדרות, ספירות עשר יש שבו

אחד' בכלי 'עקודים שהן אלא מזו, זו

רק  הם ביניהם והשינויים וההבדלים

ומודגש  וגלוי ניכר באופן ולא בדקות

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ˙B‚¯ca Ï·‡¬»«¿»¿∆∆¿ƒ
‰ÏÚÓlL ˙BÊeb‰«¿∆¿«¿»

'ÌÈ„e˜Ú'Ó50, הן שהספירות כפי ≈¬ƒ
עצמו  ÓBÏ¯באיןֿסוף CiL ÔÈ‡≈«»«

BÈ‡L ÌÏÚ‰a Ì‰L Ìb«∆≈¿∆¿≈∆≈
ÌÈ‡L ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»∆≈»

˙e‡ÈˆÓ וניכרת ÏÏk,מוגדרת ¿ƒ¿»
‰nÎa ‡·en‰) ÔBLlk«»«»¿«»

˙BÓB˜Ó51˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡ ( ¿≈¿ƒ
˙BÊe‚Ï בתוך לגמרי כלולות אלא ƒ¿

נעלמות. הן בו והמקור Èkƒהשורש
¯NÚc ÔÈÚa LcÁ˙pL ‰Ê∆∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿∆∆

˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ חידוש והוא ¿ƒ«¿
אין  שם יותר עוד נעלות דרגות לגבי

ספירות  עשר של מציאות שונות,כלל

אבל  'גנוזות', של באופן לא אפילו

ÏBÎÈ˙החידוש  ˜¯ ‡e‰ אפשרות «¿∆
¯NÚ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL -∆»ƒ¿ƒ¿«∆∆
ee‰˙ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿»¿«∆…ƒ¿«

dLÈ ‡Ï ˙B¯ÈÙq‰ אין כלומר, «¿ƒ…∆¿»

˙B¯ÈÙÒc ˙e‡ÈˆÓ,כלל.˙B¯ÈÙÒÏ ¯B˜Óc ˙e‡ÈˆÓ ‡Ï Ìb ¿ƒƒ¿ƒ«…¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â מציאות ואינם מ'עקודים' למעלה שהן כפי הספירות על ¿«»»«∆

לספירות  כמקור ‰‡„Ìאפילו ÌMÓ ‡e‰52Ì„‡a LcÁ˙pL ‰Êc , ƒ≈»»»¿∆∆ƒ¿«≈»»»
שלו החידוש  המציאות בגדרי ¯˜נפעל ‡e‰ ,ÌL BÏ LiL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈≈«

הכול  ‡B˙Bבסך e‡¯˜È Ì‡aL∆¿ƒƒ¿¿
(CLÓ) ‰Bt ‰È‰È ,BÓLaƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
d˙e‡ÈˆÓc .B˙B‡ ÌÈ‡¯BwÏ«¿ƒƒ¿ƒ»
‰ÙpL) BÊ ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»∆ƒ¿∆
‰ÏÈÁ˙Ó (BÓLa ÂÈ‡¯B˜Ï¿¿»ƒ¿«¿ƒ»
,BÓLa B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL ˙Úa¿≈∆¿ƒƒ¿
BÓLa B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ dLÈ ‡Ï של והפנייה …∆¿»««¿»»
ובשלב  בשמו, לו שקורא למי האדם

אף  אבל שם, לו יש אמנם כאשר זה,

של  השם אזי בשמו, לו קורא לא אחד

פנייה  לגבי דבר פועל לא האדם

של  שלו,והמשכה Ï‡המציאות Ìb«…
‰ÊÂ ,‰ÎLÓ‰Ï ¯B˜Ó»««¿»»¿∆
BÏ LiL È„ÈŒÏÚ LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈«¿≈∆≈

Y ˙ÏBÎÈ ˜¯ ‡e‰ ÌL אפשרות ≈«¿∆
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL∆¿»ƒ¿««¿»»

BÓLa ÂÈ‡¯B˜Ï ‰Ùc אבל ¿ƒ¿∆¿¿»ƒ¿
ואין  פנייה אין זה) (בשלב למעשה

המשכה.

ÌLÏ Ú‚Ba ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆¿≈«¿≈
(ÔBÚÓL ,Ô·e‡¯) Ì„‡‰ שעצם »»»¿≈ƒ¿

מסויים  בשם נקרא שהאדם העובדה

של  ופנייה המשכה שום פועלת אינה

‰e‡מציאותו, ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
¯‡Bz‰ ˙BÓLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿««

‰ÏÚn‰Â אדם לשבח שנועדו שמות ¿««¬»
למעלתו, ביטוי ÔÈ‡¯BwLÎcƒ¿∆¿ƒולתת

„ÈÒÁ B‡ ÌÎÁ ÌLa Ì„‡Ï»»»¿≈»»»ƒ
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ הריÈ„ÈŒÏÚ ¿«≈»∆«¿≈

עליו  ‡l‰שאומרים ÌÈÁ·L¿»ƒ≈∆
‰ÓÎÁ‰ Ák ˙‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ∆…««»¿»
eÎLÓeiL BaL „ÒÁ‰Â¿«∆∆∆∆¿¿

ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó עד אבל ≈«∆¿≈∆«ƒ
את  פועלים לא עצמן השמות שיתגלו,

והגילוי. ההמשכה
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על  נֹוסף ּדבר הּוא האׁש ּכח ּבּצּור ׁשּיׁש ְֵֵֶֶַַַָָָָֹּדזה

ּבּנפׁש, הּכלּולים ּבּכחֹות הּוא ּוכמֹוֿכן ְְִֵֶֶַַַַֹהּצּור.

ּכמֹו ׁשהם מּזֹו, ויתרה נפׁש), (ולא ּכחֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשהם

ּדכחֹות  הּמׁשל ולכן, הּגלּויים. לּכחֹות ְְְִֵַַַָָָָֹֹמקֹור

הּוא  הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר על ּבּנפׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַהּכלּולים

ּדעׂשר  ּבּדרגֹות אבל ּד'עקּודים', ספירֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָּבעׂשר

מ'עקּודים' ׁשּלמעלה הּגנּוזֹות אין 50ספירֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַָ

ּבמציאּות, ׁשאינֹו ּבהעלם ׁשהם ּגם לֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּי

(הּמּובא  ּכּלׁשֹון ּכלל, מציאּות ׁשאינם ְְִֵֶֶַַָָָָָאּלא

מקֹומֹות  זה 51ּבכּמה ּכי לגנּוזֹות. מציאּות אין ( ְְְְִִִֵֶַָ

רק  הּוא הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנתחּדׁש

ספירֹות, עׂשר התהּוּות להיֹות ׁשּיכֹול - ְְְְִִִֶֶֶֶַָיכֹולת

מציאּות  יׁשנּה לא הּספירֹות נתהּוּו ׁשּלא זמן ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹוכל

לספירֹות. ּדמקֹור מציאּות לא ּגם ְְְְִִִִִַָֹּדספירֹות,

האדם  מּׁשם הּוא זה על ּדזה 52והּמׁשל , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

רק  הּוא ׁשם, לֹו ׁשּיׁש עלֿידי ּבאדם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתחּדׁש

(נמׁש) ּפֹונה יהיה ּבׁשמֹו, אֹותֹו יקראּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶָׁשּבאם

זֹו המׁשכה ׁשל ּדמציאּותּה אֹותֹו. ְְְִִִֶַַָָָלּקֹוראים

ׁשּקֹוראין  ּבעת מתחילה ּבׁשמֹו) לקֹוראיו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ(ׁשּנפנה

לא  ּבׁשמֹו אֹותֹו ׁשּקֹוראין ולפני ּבׁשמֹו, ְְְְְִִִִֵֶֹאֹותֹו

וזה  להמׁשכה, מקֹור לא ּגם ההמׁשכה, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֹיׁשנּה

- יכֹולת רק  הּוא  ׁשם לֹו ׁשּיׁש ֿ ידי על ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשּנתחּדׁש

ּבׁשמֹו. לקֹוראיו ּדנפנה ההמׁשכה להיֹות ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּיכֹולה

‰p‰Â,ראּובן) האדם לׁשם ּבנֹוגע ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְֵֵֵֶַָָָ

לׁשמֹות  ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ְְְִִֵֶֶֶַַׁשמעֹון),

חכם  ּבׁשם לאדם ּדכׁשּקֹוראין והּמעלה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּתֹואר

אּלה  ׁשבחים עלֿידי ּבזה, וכּיֹוצא חסיד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

ׁשּיּומׁשכּו ׁשּבֹו והחסד החכמה ּכח את ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹמעֹוררים

ּומ  הּגילּוי. אל אֹור'מההעלם ּב'תֹורה 53באר ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
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ע'50) שם תער"ב בהמשך אבל הצמצום, לפני הוא לגנוזות") מציאות ("אין שמות רק הם הגנוזות שע"ס דזה בכ"מ,

וצ"ע. זה. ענין יש הצמצום אחר שגם מפורש ואילך תתקסט.51)תתקסח ע' ח"ב תער"ב המשך קפז. ע' תרנ"ט סה"מ

ועוד. רב. ע' תרס"ח ג.52)סה"מ קג, ויחי (הוספות) תו"א גם וראה ואילך. תתקסט ע' שם תער"ב המשך בארוכה ראה

ועוד. ב. תכז, (השמטות) ויחי שם.53)אוה"ת ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ L‡‰ Ák ¯eva LiL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆≈«…«»≈»»»«

¯ev‰.שלו המהות מעצם נפרד בלתי חלק ולא ‰e‡עצמו ÔÎŒBÓÎe «¿≈
,(LÙ ‡ÏÂ) ˙BÁk Ì‰L ,LÙpa ÌÈÏeÏk‰ ˙BÁka שעם כלומר «…«¿ƒ«∆∆∆≈…¿…∆∆

מציאות  נחשבים הם זאת בכל עצמה, בפני מציאות ולא בנפש כלולים היותם

ולא  הנפש כוחות הם הרי סוף וסוף

עצמה, Ì‰Lהנפש ,BfÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ¯B˜Ó BÓk¿»«…«¿ƒ

שלהם  הגלויים הזיקה לכוחות

כדי  עד ממשית שייכות היא המוגדרים

בצורה  ניכרת לא השייכות כי שאם כך

'כמו  הם זאת בכל וישירה, גלוייה

בגילוי. באים שהם כפי לכוחות מקור'

˙BÁÎc ÏLn‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«»»¿…
¯NÚ ÏÚ LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆«∆∆
¯NÚa ‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿∆∆

,'ÌÈ„e˜Ú'c ˙B¯ÈÙÒ זה בעולם ¿ƒ«¬ƒ
שונות  מוגדרות, ספירות עשר יש שבו

אחד' בכלי 'עקודים שהן אלא מזו, זו

רק  הם ביניהם והשינויים וההבדלים

ומודגש  וגלוי ניכר באופן ולא בדקות

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ˙B‚¯ca Ï·‡¬»«¿»¿∆∆¿ƒ
‰ÏÚÓlL ˙BÊeb‰«¿∆¿«¿»

'ÌÈ„e˜Ú'Ó50, הן שהספירות כפי ≈¬ƒ
עצמו  ÓBÏ¯באיןֿסוף CiL ÔÈ‡≈«»«

BÈ‡L ÌÏÚ‰a Ì‰L Ìb«∆≈¿∆¿≈∆≈
ÌÈ‡L ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»∆≈»

˙e‡ÈˆÓ וניכרת ÏÏk,מוגדרת ¿ƒ¿»
‰nÎa ‡·en‰) ÔBLlk«»«»¿«»

˙BÓB˜Ó51˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡ ( ¿≈¿ƒ
˙BÊe‚Ï בתוך לגמרי כלולות אלא ƒ¿

נעלמות. הן בו והמקור Èkƒהשורש
¯NÚc ÔÈÚa LcÁ˙pL ‰Ê∆∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿∆∆

˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ חידוש והוא ¿ƒ«¿
אין  שם יותר עוד נעלות דרגות לגבי

ספירות  עשר של מציאות שונות,כלל

אבל  'גנוזות', של באופן לא אפילו

ÏBÎÈ˙החידוש  ˜¯ ‡e‰ אפשרות «¿∆
¯NÚ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL -∆»ƒ¿ƒ¿«∆∆
ee‰˙ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿»¿«∆…ƒ¿«

dLÈ ‡Ï ˙B¯ÈÙq‰ אין כלומר, «¿ƒ…∆¿»

˙B¯ÈÙÒc ˙e‡ÈˆÓ,כלל.˙B¯ÈÙÒÏ ¯B˜Óc ˙e‡ÈˆÓ ‡Ï Ìb ¿ƒƒ¿ƒ«…¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰Ê ÏÚ ÏLn‰Â מציאות ואינם מ'עקודים' למעלה שהן כפי הספירות על ¿«»»«∆

לספירות  כמקור ‰‡„Ìאפילו ÌMÓ ‡e‰52Ì„‡a LcÁ˙pL ‰Êc , ƒ≈»»»¿∆∆ƒ¿«≈»»»
שלו החידוש  המציאות בגדרי ¯˜נפעל ‡e‰ ,ÌL BÏ LiL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈≈«

הכול  ‡B˙Bבסך e‡¯˜È Ì‡aL∆¿ƒƒ¿¿
(CLÓ) ‰Bt ‰È‰È ,BÓLaƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
d˙e‡ÈˆÓc .B˙B‡ ÌÈ‡¯BwÏ«¿ƒƒ¿ƒ»
‰ÙpL) BÊ ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»∆ƒ¿∆
‰ÏÈÁ˙Ó (BÓLa ÂÈ‡¯B˜Ï¿¿»ƒ¿«¿ƒ»
,BÓLa B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL ˙Úa¿≈∆¿ƒƒ¿
BÓLa B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ dLÈ ‡Ï של והפנייה …∆¿»««¿»»
ובשלב  בשמו, לו שקורא למי האדם

אף  אבל שם, לו יש אמנם כאשר זה,

של  השם אזי בשמו, לו קורא לא אחד

פנייה  לגבי דבר פועל לא האדם

של  שלו,והמשכה Ï‡המציאות Ìb«…
‰ÊÂ ,‰ÎLÓ‰Ï ¯B˜Ó»««¿»»¿∆
BÏ LiL È„ÈŒÏÚ LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈«¿≈∆≈

Y ˙ÏBÎÈ ˜¯ ‡e‰ ÌL אפשרות ≈«¿∆
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL∆¿»ƒ¿««¿»»

BÓLa ÂÈ‡¯B˜Ï ‰Ùc אבל ¿ƒ¿∆¿¿»ƒ¿
ואין  פנייה אין זה) (בשלב למעשה

המשכה.

ÌLÏ Ú‚Ba ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆¿≈«¿≈
(ÔBÚÓL ,Ô·e‡¯) Ì„‡‰ שעצם »»»¿≈ƒ¿

מסויים  בשם נקרא שהאדם העובדה

של  ופנייה המשכה שום פועלת אינה

‰e‡מציאותו, ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
¯‡Bz‰ ˙BÓLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿««

‰ÏÚn‰Â אדם לשבח שנועדו שמות ¿««¬»
למעלתו, ביטוי ÔÈ‡¯BwLÎcƒ¿∆¿ƒולתת

„ÈÒÁ B‡ ÌÎÁ ÌLa Ì„‡Ï»»»¿≈»»»ƒ
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ הריÈ„ÈŒÏÚ ¿«≈»∆«¿≈

עליו  ‡l‰שאומרים ÌÈÁ·L¿»ƒ≈∆
‰ÓÎÁ‰ Ák ˙‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ∆…««»¿»
eÎLÓeiL BaL „ÒÁ‰Â¿«∆∆∆∆¿¿

ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó עד אבל ≈«∆¿≈∆«ƒ
את  פועלים לא עצמן השמות שיתגלו,

והגילוי. ההמשכה
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ּדרּוׁשים  הם 54ּובכּמה הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר , ְְְְְִִֵֶֶַַָ

ּתהיה  ּבהם, הּקריאה ׁשעלֿידי ׁשמֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעׂשרה

ּברצֹונֹו ּדכׁשעלה והינּו, הּספירֹות. ְְְְְְִִִִֶַַַָָהתהּוּות

עׂשרה  ּתחּלה האציל הּספירֹות, להּוֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָיתּבר

יקראּו55ׁשמֹות  ּדכאׁשר רק הּוא ענינם ׁשּכל , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

אז  ּתתהּוה אּלה , מּׁשמֹות ּבאחד יתּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹותֹו

לׁשם  הּׁשּיכת הּספירה אֹותּה הּקריאה) ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ(עלֿידי

ּתתהּוה  חכם, ּבׁשם אֹותֹו ׁשּיקראּו [ּדעלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּבׁשם  אֹותֹו ׁשּיקראּו ועלֿידי  החכמה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָספירת

אדם, ּבדּוגמת - החסד] ספירת ּתתהּוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָחסיד,

נעׂשה  וחסיד, חכם אֹותֹו ׁשּקֹוראין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּבאדם, אּלא והחסד. החכמה ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהמׁשכת

וחסיד, חכם אֹותֹו ׁשּקֹוראין עלֿידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָההמׁשכה

עלֿידי  ּולמעלה, הּגילּוי. אל ההעלם מן רק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהיא

הּספירֹות, מציאּות עצם נעׂשה הּׁשמֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַקריאת

לא  ּגם ּכלל, ספירֹות היּו לא הּקריאה ְְְְִִֶַַָָָֹֹּדקֹודם

ׁשם  קריאת ׁשעלֿידי ההמׁשכה עלּֿדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבהעלם.

ׁשּכל  ּבׁשמֹו), אֹותֹו ּכׁשּקֹוראין (ׁשּנפנה ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָהאדם

ולפני  ּבׁשם, הּקריאה עלֿידי נעׂשית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָמציאּותּה

לעיל). (ּכּנזּכר ּבהעלם היתה לא ּבׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּקריאה

ּבפירּוׁשp‰Â‰ח) דֿה) (סעיף לעיל מבאר ¿ƒ≈ְְְְִֵֵָֹ

ּדכמֹו לּפנים", הּפנים "ּכּמים ְִִִִַַַַַָָָהּכתּוב

ּבהם, ההסּתּכלּות עלֿידי  ּכפׁשּוטם, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבמים

 ֿ על ּבהם, ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנראת

 ֿ ּדאֹור ּפׁשיטּות העליֹונים, ּבּמים הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָּדרֿזה

נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ְְֲִִֵֵֶַַַַָאיןֿסֹוף,

ּבֹו נעׂשה לאֹורֿאיןֿסֹוף, ("ּפנים") ְְְֲִִֵֶַַָּדהּספירֹות

וזה  הּגנ ּוזֹות. ספירֹות עׂשר – הּספירֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַענין

נ  נּוקבין' 'מין העלאת ספירֹות ׁשעלֿידי עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָ

מים, [ּבדּוגמת לּספירֹות ׁשּיכּות לֹו יׁש לפניֿזה ׁשּגם מּפני הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבאֹורֿאיןֿסֹוף

הם  והּפנים ׁשהּמים לפי הּוא ּבהם, ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ׁשּנראת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדזה
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ע'54) תרס"ח סה"מ קפד. ע' תרס"ו המשך ואילך. קפו ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. א קמט, להצ"צ סהמ"צ שם. ויחי אוה"ת

תתקע. ע' שם תער"ב המשך ס"ח.55)רב. לקמן וראה שם. בסהמ"צ כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ספירות  בעשר בנמשל, גם כך האדם, של ובתארים בשמות במשל, וכמו

שממשיך. כפי הגנוזות,

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe53 הזקן ÌÈLe¯cלאדמו"ר ‰nÎ·e54, ¿…»¿»¿«»¿ƒ
חסידות, BÓL˙מאמרי ‰¯NÚ Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc של ¿∆∆¿ƒ«¿≈¬»»≈

ובחינות  עניינים באלוקות,עשרה

Ì‰a ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚL בשמות ∆«¿≈«¿ƒ»»∆
‰B¯ÈÙq˙אלו, ˙ee‰˙‰ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿««¿ƒ

'חכם' בשם הקריאה שבמשל כשם

חכמה. ÏÚLÎc‰מעוררת ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿∆»»
˙Be‰Ï C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈¿«
‰lÁz ÏÈˆ‡‰ ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ»

˙BÓL ‰¯NÚ55ÌÈÚ ÏkL , ¬»»≈∆»ƒ¿»»
מציאות  אינו אלו שמות עשרה של

אלא  ספירות של ¯˜מוגדרת ‡e‰«
C¯a˙È B˙B‡ e‡¯˜È ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿¿ƒ¿»≈
‰e‰˙z ,‰l‡ ˙BÓMÓ „Á‡a¿∆»ƒ≈≈∆ƒ¿«∆
d˙B‡ (‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ) Ê‡»«¿≈«¿ƒ»»
‰Ê ÌLÏ ˙ÎiM‰ ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»««∆∆¿≈∆

e‡¯˜iLולדוגמה [ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆ƒ¿¿
‰e‰˙z ,ÌÎÁ ÌLa B˙B‡¿≈»»ƒ¿«∆
È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««»¿»¿«¿≈
,„ÈÒÁ ÌLa B˙B‡ e‡¯˜iL∆ƒ¿¿¿≈»ƒ
- [„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‰e‰˙zƒ¿«∆¿ƒ««∆∆
È„ÈŒÏÚL ,Ì„‡ ˙Ó‚e„a¿¿«»»∆«¿≈
,„ÈÒÁÂ ÌÎÁ B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»»¿»ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬∆«¿»««»¿»

‡l‡ .„ÒÁ‰Â ג הבדל בין שיש דול ¿«∆∆∆»
למעלה  לנמשל למטה מהאדם המשל

למטה,Ì„‡aLבאלוקות  ∆»»»
ÔÈ‡¯BwL È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¿≈∆¿ƒ
ÔÓ ˜¯ ‡È‰ ,„ÈÒÁÂ ÌÎÁ B˙B‡»»¿»ƒƒ«ƒ

ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ רק והקריאה «∆¿≈∆«ƒ
לכן  קודם קיים היה שכבר דבר  מגלה

ŒÏÚבאלוקות,ÏÚÓÏe‰בהעלם. ¿«¿»«
‰NÚ ˙BÓM‰ ˙‡È¯˜ È„È¿≈¿ƒ««≈«¬∆
,˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ∆∆¿ƒ«¿ƒ

‰‡È¯w‰ Ì„B˜c אלו בשמות ¿∆«¿ƒ»
וכד') 'חסיד' או ‰eÈ('חכם' ‡Ï…»

ÏÏk ˙B¯ÈÙÒ,במציאות‡Ï Ìb ¿ƒ¿»«…
ÌÏÚ‰a רצון התעוררות רק והייתה ¿∆¿≈

ספירות. ∆∆»C¯cŒÏÚשיהיו
‰ÎLÓ‰‰ ונמשך פונה שהאדם ««¿»»

B˙B‡ ÔÈ‡¯BwLk ‰ÙpL) Ì„‡‰ ÌL ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«≈»»»∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
d˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,(BÓLa ההמשכה והתרחשה ÈNÚ˙של נוצרה ƒ¿∆»¿ƒ»«¬≈

‰˙È‰ ‡Ï ÌLa ‰‡È¯w‰ ÈÙÏÂ ,ÌLa ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ אפילו «¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈…»¿»
.(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿»¿≈

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿…»¿≈¿ƒ
ÌÈnk" ·e˙k‰ Le¯ÈÙa (‰Œ„¿≈«»««ƒ
ÌÈÓaL BÓÎc ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒƒ¿∆¿«ƒ
˙eÏkzÒ‰‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌËeLÙkƒ¿»«¿≈«ƒ¿«¿

האדם  המים,Ì‰aשל ¯‡˙בתוך »∆ƒ¿≈
˙ÏkzÒnL ÌÈt‰ ˙eÓc Ì‰a»∆¿«»ƒ∆ƒ¿«∆∆

Ì‰a עצמם מצד שהמים אף על וזאת »∆
צורה, שום בהם ואין 'פשוטים' הם

ÌÈna ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««ƒ
Œ¯B‡c ˙eËÈLt ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒ¿
˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆«¿≈«¬»«
˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ'«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

("ÌÈt") מתעלות הספירות כאשר »ƒ
ומתקרבות  נמשכות ¿Œ¯B‡Ïלהיות
Ba ‰NÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ף באיןֿסו ≈«¬∆

‰B¯ÈÙq˙עצמו  ÔÈÚ אלא – ƒ¿««¿ƒ
שלמעלה  באיןֿסוף שמדובר שכיוון

אינן  הספירות והגדרה, 'ציור' מכל

בעולם  כמו ומוגדרות מצויירות ספירות

מאצילות  שלמטה ובעולמות האצילות

בהעלם, היא הספירות מציאות אלא

‰ÊÂ .˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿¿∆
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
Œ¯B‡a ˙B¯ÈÙÒ ‰NÚ 'ÔÈ·˜e¿ƒ«¬∆¿ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ איך תמוה שלכאורה אף ≈
המקבל, מצד מלמטה, ההתעוררות

עניין  העליון במשפיע לפעול יכולה

לכן, קודם בו היה שלא 'ציור' של

‰ÊŒÈÙÏ ÌbL ÈtÓ ‡e‰ קודם ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆
מלמטה, BÏההתעוררות LÈ ֿ לאין ≈

עצמו  B¯ÈÙqÏ˙סוף ˙eÎiL«»«¿ƒ
ÌÈÓ ˙Ó‚e„a] המשל כפשוטם, ¿¿««ƒ

למעלה, זה pL¯‡˙לעניין ‰Êc¿∆∆ƒ¿≈
˙ÏkzÒnL ÌÈt‰ ˙eÓc Ì‰a»∆¿«»ƒ∆ƒ¿«∆∆
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ּדרּוׁשים  הם 54ּובכּמה הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר , ְְְְְִִֵֶֶַַָ

ּתהיה  ּבהם, הּקריאה ׁשעלֿידי ׁשמֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעׂשרה

ּברצֹונֹו ּדכׁשעלה והינּו, הּספירֹות. ְְְְְְִִִִֶַַַָָהתהּוּות

עׂשרה  ּתחּלה האציל הּספירֹות, להּוֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָיתּבר

יקראּו55ׁשמֹות  ּדכאׁשר רק הּוא ענינם ׁשּכל , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

אז  ּתתהּוה אּלה , מּׁשמֹות ּבאחד יתּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹותֹו

לׁשם  הּׁשּיכת הּספירה אֹותּה הּקריאה) ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ(עלֿידי

ּתתהּוה  חכם, ּבׁשם אֹותֹו ׁשּיקראּו [ּדעלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּבׁשם  אֹותֹו ׁשּיקראּו ועלֿידי  החכמה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָספירת

אדם, ּבדּוגמת - החסד] ספירת ּתתהּוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָחסיד,

נעׂשה  וחסיד, חכם אֹותֹו ׁשּקֹוראין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּבאדם, אּלא והחסד. החכמה ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהמׁשכת

וחסיד, חכם אֹותֹו ׁשּקֹוראין עלֿידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָההמׁשכה

עלֿידי  ּולמעלה, הּגילּוי. אל ההעלם מן רק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהיא

הּספירֹות, מציאּות עצם נעׂשה הּׁשמֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַקריאת

לא  ּגם ּכלל, ספירֹות היּו לא הּקריאה ְְְְִִֶַַָָָֹֹּדקֹודם

ׁשם  קריאת ׁשעלֿידי ההמׁשכה עלּֿדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבהעלם.

ׁשּכל  ּבׁשמֹו), אֹותֹו ּכׁשּקֹוראין (ׁשּנפנה ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָהאדם

ולפני  ּבׁשם, הּקריאה עלֿידי נעׂשית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָמציאּותּה

לעיל). (ּכּנזּכר ּבהעלם היתה לא ּבׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּקריאה

ּבפירּוׁשp‰Â‰ח) דֿה) (סעיף לעיל מבאר ¿ƒ≈ְְְְִֵֵָֹ

ּדכמֹו לּפנים", הּפנים "ּכּמים ְִִִִַַַַַָָָהּכתּוב

ּבהם, ההסּתּכלּות עלֿידי  ּכפׁשּוטם, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבמים

 ֿ על ּבהם, ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנראת

 ֿ ּדאֹור ּפׁשיטּות העליֹונים, ּבּמים הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָּדרֿזה

נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ְְֲִִֵֵֶַַַַָאיןֿסֹוף,

ּבֹו נעׂשה לאֹורֿאיןֿסֹוף, ("ּפנים") ְְְֲִִֵֶַַָּדהּספירֹות

וזה  הּגנ ּוזֹות. ספירֹות עׂשר – הּספירֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַענין

נ  נּוקבין' 'מין העלאת ספירֹות ׁשעלֿידי עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָ

מים, [ּבדּוגמת לּספירֹות ׁשּיכּות לֹו יׁש לפניֿזה ׁשּגם מּפני הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבאֹורֿאיןֿסֹוף

הם  והּפנים ׁשהּמים לפי הּוא ּבהם, ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּדמּות ּבהם ׁשּנראת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדזה
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ע'54) תרס"ח סה"מ קפד. ע' תרס"ו המשך ואילך. קפו ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. א קמט, להצ"צ סהמ"צ שם. ויחי אוה"ת

תתקע. ע' שם תער"ב המשך ס"ח.55)רב. לקמן וראה שם. בסהמ"צ כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ספירות  בעשר בנמשל, גם כך האדם, של ובתארים בשמות במשל, וכמו

שממשיך. כפי הגנוזות,

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe53 הזקן ÌÈLe¯cלאדמו"ר ‰nÎ·e54, ¿…»¿»¿«»¿ƒ
חסידות, BÓL˙מאמרי ‰¯NÚ Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc של ¿∆∆¿ƒ«¿≈¬»»≈

ובחינות  עניינים באלוקות,עשרה

Ì‰a ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚL בשמות ∆«¿≈«¿ƒ»»∆
‰B¯ÈÙq˙אלו, ˙ee‰˙‰ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿««¿ƒ

'חכם' בשם הקריאה שבמשל כשם

חכמה. ÏÚLÎc‰מעוררת ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿∆»»
˙Be‰Ï C¯a˙È BBˆ¯aƒ¿ƒ¿»≈¿«
‰lÁz ÏÈˆ‡‰ ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ»

˙BÓL ‰¯NÚ55ÌÈÚ ÏkL , ¬»»≈∆»ƒ¿»»
מציאות  אינו אלו שמות עשרה של

אלא  ספירות של ¯˜מוגדרת ‡e‰«
C¯a˙È B˙B‡ e‡¯˜È ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿¿ƒ¿»≈
‰e‰˙z ,‰l‡ ˙BÓMÓ „Á‡a¿∆»ƒ≈≈∆ƒ¿«∆
d˙B‡ (‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ) Ê‡»«¿≈«¿ƒ»»
‰Ê ÌLÏ ˙ÎiM‰ ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»««∆∆¿≈∆

e‡¯˜iLולדוגמה [ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆ƒ¿¿
‰e‰˙z ,ÌÎÁ ÌLa B˙B‡¿≈»»ƒ¿«∆
È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««»¿»¿«¿≈
,„ÈÒÁ ÌLa B˙B‡ e‡¯˜iL∆ƒ¿¿¿≈»ƒ
- [„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‰e‰˙zƒ¿«∆¿ƒ««∆∆
È„ÈŒÏÚL ,Ì„‡ ˙Ó‚e„a¿¿«»»∆«¿≈
,„ÈÒÁÂ ÌÎÁ B˙B‡ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»»¿»ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬∆«¿»««»¿»

‡l‡ .„ÒÁ‰Â ג הבדל בין שיש דול ¿«∆∆∆»
למעלה  לנמשל למטה מהאדם המשל

למטה,Ì„‡aLבאלוקות  ∆»»»
ÔÈ‡¯BwL È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¿≈∆¿ƒ
ÔÓ ˜¯ ‡È‰ ,„ÈÒÁÂ ÌÎÁ B˙B‡»»¿»ƒƒ«ƒ

ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ רק והקריאה «∆¿≈∆«ƒ
לכן  קודם קיים היה שכבר דבר  מגלה

ŒÏÚבאלוקות,ÏÚÓÏe‰בהעלם. ¿«¿»«
‰NÚ ˙BÓM‰ ˙‡È¯˜ È„È¿≈¿ƒ««≈«¬∆
,˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ∆∆¿ƒ«¿ƒ

‰‡È¯w‰ Ì„B˜c אלו בשמות ¿∆«¿ƒ»
וכד') 'חסיד' או ‰eÈ('חכם' ‡Ï…»

ÏÏk ˙B¯ÈÙÒ,במציאות‡Ï Ìb ¿ƒ¿»«…
ÌÏÚ‰a רצון התעוררות רק והייתה ¿∆¿≈

ספירות. ∆∆»C¯cŒÏÚשיהיו
‰ÎLÓ‰‰ ונמשך פונה שהאדם ««¿»»

B˙B‡ ÔÈ‡¯BwLk ‰ÙpL) Ì„‡‰ ÌL ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«≈»»»∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
d˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,(BÓLa ההמשכה והתרחשה ÈNÚ˙של נוצרה ƒ¿∆»¿ƒ»«¬≈

‰˙È‰ ‡Ï ÌLa ‰‡È¯w‰ ÈÙÏÂ ,ÌLa ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ אפילו «¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈…»¿»
.(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿»¿≈

ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿…»¿≈¿ƒ
ÌÈnk" ·e˙k‰ Le¯ÈÙa (‰Œ„¿≈«»««ƒ
ÌÈÓaL BÓÎc ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒƒ¿∆¿«ƒ
˙eÏkzÒ‰‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌËeLÙkƒ¿»«¿≈«ƒ¿«¿

האדם  המים,Ì‰aשל ¯‡˙בתוך »∆ƒ¿≈
˙ÏkzÒnL ÌÈt‰ ˙eÓc Ì‰a»∆¿«»ƒ∆ƒ¿«∆∆

Ì‰a עצמם מצד שהמים אף על וזאת »∆
צורה, שום בהם ואין 'פשוטים' הם

ÌÈna ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««ƒ
Œ¯B‡c ˙eËÈLt ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒ¿
˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆«¿≈«¬»«
˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ'«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

("ÌÈt") מתעלות הספירות כאשר »ƒ
ומתקרבות  נמשכות ¿Œ¯B‡Ïלהיות
Ba ‰NÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ף באיןֿסו ≈«¬∆

‰B¯ÈÙq˙עצמו  ÔÈÚ אלא – ƒ¿««¿ƒ
שלמעלה  באיןֿסוף שמדובר שכיוון

אינן  הספירות והגדרה, 'ציור' מכל

בעולם  כמו ומוגדרות מצויירות ספירות

מאצילות  שלמטה ובעולמות האצילות

בהעלם, היא הספירות מציאות אלא

‰ÊÂ .˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿¿∆
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
Œ¯B‡a ˙B¯ÈÙÒ ‰NÚ 'ÔÈ·˜e¿ƒ«¬∆¿ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ איך תמוה שלכאורה אף ≈
המקבל, מצד מלמטה, ההתעוררות

עניין  העליון במשפיע לפעול יכולה

לכן, קודם בו היה שלא 'ציור' של

‰ÊŒÈÙÏ ÌbL ÈtÓ ‡e‰ קודם ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆
מלמטה, BÏההתעוררות LÈ ֿ לאין ≈

עצמו  B¯ÈÙqÏ˙סוף ˙eÎiL«»«¿ƒ
ÌÈÓ ˙Ó‚e„a] המשל כפשוטם, ¿¿««ƒ

למעלה, זה pL¯‡˙לעניין ‰Êc¿∆∆ƒ¿≈
˙ÏkzÒnL ÌÈt‰ ˙eÓc Ì‰a»∆¿«»ƒ∆ƒ¿«∆∆
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d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

ׁשּגם  ּדכיון ּבאּור, וצרי הּמציאּות]. סּוג ְְְְִִֵֵֶַַָָּבאֹותֹו

ּבּמים) הּנראים (הּפנים הּגנּוזֹות ספירֹות ְְְִִִִִֶֶַַַַַָעׂשר

ז), סעיף לעיל (ּכּנזּכר לּספירֹות יכֹולת רק ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהם

מעׂשר  ׁשּלמעלה האֹורֿאיןֿסֹוף ּגם ,ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּולאיד

הּפנים) נראים ׁשּבהם (הּמים הּגנּוזֹות ְְְִִִִִֶֶַַַַָָספירֹות

ׁשני  ׁשּבין החילּוק מהּו לּספירֹות, ׁשּיכּות לֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַָיׁש

הּיכֹולת  ּדענין ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהענינים.

ּדהגם  להיֹות. יכֹול ׁשהּדבר - הּוא ּדבר איזה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָעל

זה  הּוא וענינֹו לּדבר, מקֹור אינֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָׁשּיכֹולת

ּכח  ּבין החלּוק [ּכּידּוע יכֹול הּוא ִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהעצם

יכֹול,56ליכֹולת  הּוא ׁשהעצם זה מּכלֿמקֹום, ,[ ִִֶֶֶֶֶָָָָ

.וכ ּכ ׁשּיהיה הּוא העצם ׁשּביכֹולת - ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָהּוא

(ּד"מים  לּספיר ֹות ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  ְְְְִִֵַַַַָוהּׁשּיכּות

יכֹול  האֹורֿאיןֿסֹוף ׁשּמּצד (לא הּוא ִִֵֶַַָָָֹלּפנים")

הּספירֹות  ׁשּצּיּור אּדרּבה) אּלא ספירֹות, ְְְְִִִִֶֶַַַָָלהיֹות

זה  ענין ׁשּגם והגם ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. להיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָיכֹול

מּצד  ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֿאיןֿס ֹוף לגּבי ירידה ְְְִִֵֵֶַַָהּוא

ּכלל  יחס אין עצמֹו מּצד ּדבאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵַַַַַָעצמֹו,

ׁשהּוא  ה, סעיף לעיל [וכּנזּכר הּספירֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלענין

עם  ׁשּיכּות ׁשּום לּה ׁשאין ׂשכלית סברא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָעלּֿדר

ׁשעלה  ׁשּלאחרי אּלא ואֹודם], לֹובן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָּגונים,

'מין  להעלאת מקֹום ּתפיסת ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּברצֹונֹו

ׁשּיכּות  לֹו נעׂשה עלֿידיֿזה ּדהּספירֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָנּוקבין'

ה'ּתפיסת  מּכלֿמקֹום לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְִִִִֵַַַַָָָלּספירֹות

הּוא  ּדהּספירֹות נּוקבין' 'מין ּדהעלאת ְְְְֲִִִַַַַָָמקֹום'

אצלֹו, מקֹום יתּפֹוס ׁשּלהם נּוקבין' ְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשה'מין

אֹורֿאיןֿסֹוף, המׁשכת ּתהיה ההעלאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידי 

ׁשּנעׂשית  לּספירֹות ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּׁשּיכּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָולכן,

ּתֹופסת  ּדהּספיר ֹות נּוקבין' 'מין ׁשהעלאת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָעלֿידי

אפׁשר  ׁשּבאֹורֿאיןֿסֹוף זה היא אצלֹו, ְְְִֵֶֶֶֶָָמקֹום
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ובכ"מ.56) .32 ע' ה'תש"ג ע. ע' תרפ"ח ואילך. א צז, ח"א קונטרסים סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡Èˆn‰ ‚eÒ B˙B‡a Ì‰ ÌÈt‰Â ÌÈn‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,Ì‰a»∆¿ƒ∆««ƒ¿«»ƒ≈¿«¿ƒ

גשמית]. מציאות הם שניהם

ÌÈt‰) ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÌbL ÔÂÈÎc ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¿≈»∆«∆∆¿ƒ«¿«»ƒ
˙B¯ÈÙqÏ ˙ÏBÎÈ ˜¯ Ì‰ (ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ ספירות של מציאות ולא «ƒ¿ƒ««ƒ≈«¿∆«¿ƒ

Ê),ממש ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ
C„È‡Ïe,שני ‰‡Œ¯Bמצד Ìb ¿ƒ»«»

¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈∆∆
) ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ היינו ובמשל ¿ƒ«¿

(ÌÈt‰ ÌÈ‡¯ Ì‰aL ÌÈn‰««ƒ∆»∆ƒ¿ƒ«»ƒ
e‰Ó ,˙B¯ÈÙqÏ ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»«¿ƒ«
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ
הגנוזות' ספירות 'עשר גם אם כלומר,

מציאות  ולא לספירות יכולת רק הם

מופשט  לא סוף האין וגם מוגדרת,

ההבדל  מה כן אם מהספירות, לגמרי

עצמו? לאיןֿסוף הגנוזות הספירות

ÔÈÚc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ¿«
¯·c ‰ÊÈ‡ ÏÚ ˙ÏBÎi‰«¿∆«≈∆»»
מסויים  לדבר (הפוטנציאל) האפשרות

.˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ¯·c‰L - ‡e‰∆«»»»ƒ¿
‡ ˙ÏBÎiL Ì‚‰c¯B˜Ó BÈ «¬«∆¿∆≈»

¯·cÏ מאשר יותר מהדבר רחוק אלא «»»
הישר, למקורו דבר שבין היחס

BÈÚÂ'יכולת' Ê‰של ‡e‰ ¿ƒ¿»∆
Úe„ik] ÏBÎÈ ‡e‰ ÌˆÚ‰L∆»∆∆»«»«
˙ÏBÎÈÏ Ák ÔÈa ˜eÏÁ‰56 «ƒ≈…«ƒ∆

ואילו  מוגדר פרטי כוח הוא ש'כוח'

כמבואר  מהעצם, חלק היא 'יכולת'

בהערה  הנסמן תש"ג המאמרים בספר

ויכולת, כוח בין ההפרש "דזהו כאן:

מה  לפי פעולתו ופועל פרטי הוא דכוח

פרטי  הוא החכמה כוח וכמו שהוא

הוא  פעולתו ואופן להתחכם ופועל

פרטי  כוח אינה יכולת אבל בהשכלה

שיש  העצם מצד אם כי היכולת בבעל

שהעצם  דמפני והיינו וכך, כך ביכולתו

כך  ביכולתו יש הנה לכן וכך כך הוא

מצד  הם הכוחות דגם היות ועם וכך,

עצמותו  שלימות דמצד והיינו העצם

כוחות, בו להיות צריך זה משום הנה

מצד  לא הנפש כוחות הם הרי זה בכל

דיכולת  מובן וממילא עצמותו, מצד היא יכולת מהֿשאיןֿכן הנפש, עצמות

דמאחר  העצם עם הכוחות מהתאחדות יותר הרבה העצם עם מתאחד

כן  שאין מה העצם, עם ממש מתאחד הוא הרי העצם מצד הוא שהיכולת

בהתאחדות  זה אין הנה מכלֿמקום העצם עם מיוחדים היותם עם הכוחות

ÏBÎÈ,ממש"], ‡e‰ ÌˆÚ‰L ‰Ê ,ÌB˜ÓŒÏkÓ פירושו- ‡e‰ ƒ»»∆∆»∆∆»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eÎiM‰Â .CÎÂ Ck ‰È‰iL ‡e‰ ÌˆÚ‰ ˙ÏBÎÈaL∆ƒ∆»∆∆∆ƒ¿∆»¿»¿««»¿≈
ÌÈÓ"c) ˙B¯ÈÙqÏ ÛBÒ«¿ƒ¿«ƒ
„vnL ‡Ï) ‡e‰ ("ÌÈtÏ«»ƒ…∆ƒ«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰»≈»ƒ¿
¯eivL (‰a¯c‡ ‡l‡ ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆»«¿«»∆ƒ
Œ¯B‡a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ»ƒ¿¿

ÛBÒŒÔÈ‡ אור של שהשייכות ונמצא ≈
יותר  הרבה היא לספירות איןֿסוף

של  השייכות מאשר וקרובה ישירה

ליכולת. ÔÈÚהעצם ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«ƒ¿»
‰Ê שלו השייכות היינו איןֿסוף, באור ∆

‡Œ¯Bלספירות, Èa‚Ï ‰„È¯È ‡e‰¿ƒ»¿«≈
„vÓ ‡e‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡≈¿∆ƒ«

,BÓˆÚ שהייתה התעוררות לפני «¿
שמעוררת  מייןֿנוקבין (העלאת מלמטה

לספירות  לשייכות איןֿסוף האור )את
ÔÈ‡Œ¯B‡·cBÓˆÚ „vÓ ÛBÒŒ ƒ¿≈ƒ««¿

˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚÏ ÏÏk ÒÁÈ ÔÈ‡≈««¿»¿ƒ¿««¿ƒ
‡e‰L ,‰ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ]¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆
ÔÈ‡L ˙ÈÏÎN ‡¯·Ò C¯cŒÏÚ«∆∆¿»»ƒ¿ƒ∆≈
,ÌÈÂb ÌÚ ˙eÎiL ÌeL dÏ»«»ƒ¿»ƒ

‡l‡הצבעים ,[Ì„B‡Â Ô·BÏ∆¿∆∆»
BBˆ¯a ‰ÏÚL È¯Á‡lL של ∆¿«¬≈∆»»ƒ¿

באיןֿסוף È‰iL‰הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿∆
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»¿«¬»««ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆
˙B¯ÈÙqÏ ˙eÎiL BÏ ‰NÚ«¬∆«»«¿ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈ƒ»»
˙‡ÏÚ‰c 'ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'‰«¿ƒ«»¿«¬»«

˙B¯ÈÙq‰c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' באור «ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ·˜e'האיןֿסוף  ÔÈÓ'‰L ‡e‰∆««ƒ¿ƒ
Ì‰lLהספירות ÌB˜Óשל ÒBt˙È ∆»∆ƒ¿»

‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ,BÏˆ‡∆¿∆«¿≈««¬»»
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eÎiM‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈««»¿≈
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ˙B¯ÈÙqÏ«¿ƒ∆«¬≈«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰L∆«¬»««ƒ¿ƒ
ÌB˜Ó ˙ÒÙBz ˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ∆∆»

¯LÙ‡ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aL ‰Ê ‡È‰ ,BÏˆ‡ יכול¯eiˆ ˙BÈ‰Ï ∆¿ƒ∆∆¿≈∆¿»ƒ¿ƒ
.˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ
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לּספירֹות, הּיכֹולת ולכן, הּספירֹות. צּיּור ְְְְְִִִִֵֶַַַָלהיֹות

ׁשענינּה נקרא ּכיון ספירֹות, להיֹות ׁשּיכֹול היא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

ּבזה  ונאמר הּגנּוזֹות, ספיר ֹות עׂשר ספירֹות, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָּבׁשם

מהּדרּוׁשים  ז סעיף לעיל [וכּמּובא האצלה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָלׁשֹון

ּדזה  מּזה, ויתרה ׁשמֹות"], עׂשרה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָ"האציל

הּוא  לּספירֹות, הּיכֹולת ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְֲִֵֶֶַַַָׁשּנעׂשה

העלאת  עלֿידי  אּלא האֹורֿאיןֿסֹוף מּצד ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹלא

 ֿ ּבאֹור ּכביכֹול והּירידה ּדהּספירֹות. נּוקבין' ְְְְְְְִִִִִַַַָָ'מין

'מין  העלאת ׁשעלֿידי ּבאֹופן ׁשּיהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיןֿסֹוף

זה  אין ּדהּספירֹות, הּפנים ּבֹו נראים ְְְְִִִִִֵֶַַָנּוקבין'

האֹורֿאיןֿסֹוף  הּוא אּלא ענין, איזה ּבֹו ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאצל

ׁשּנראת  ּכזה ּבאֹופן ׁשהם הּמים ּדּוגמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעצמֹו,

ּבהם. הּמסּתּכלת הּפנים ְִִֶֶֶֶַַַָָָּבהם

ּבּדרּוׁשים p‰Â‰ט) הּנראים 57מבאר ׁשהּפנים , ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַָָֹ

הּפנים  מּצד ׁשהם מּכיון ִִִִֵֵֶַַַַָָּבּמים,

ּדבר  לא הם לכן הּמים, מּצד ולא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּמסּתּכלים

הּפנים  ּדבאם עצמם. הּמים אּלא מהּמים ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנבּדל

ּדבר  היּו אזי מהּמים, נמׁשכים היּו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּנראים

ׁשּבּים). ּדגים ועלּֿדר) מהּמים ׁשּנתהּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּובדל

הּמים, מּצד לא הם הּנראים ׁשהּפנים ּכיון ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאבל

הּמים  אּלא מהּמים ׁשּנתהּוה נבּדל ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאינם

ּדזה  ּדכיון ּבּנמׁשל, הּוא ועלּֿדרֿזה – ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעצמם.

הּגנּוזֹות  ספירֹות עׂשר  יׁשנם ֿ סֹוף ְְְְִֵֶֶֶֶַָׁשּבאֹורֿאין

ּדהּספירֹות  נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ְְְְֲִִִֵַַַַַָהּוא

ּדבר  אינם לכן מאֹורֿאיןֿסֹוף), ׁשּנתהּוּו ְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹ(ולא

אֹורֿאיןֿסֹוף  הּוא אּלא מאֹורֿאיןֿסֹוף  ְִֵֵֵֶָָנבּדל

ׁשני  - הּגנּוזֹות ספירֹות ּבעׂשר ועלּֿפיֿזה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַעצמֹו.

יכֹולת  - הּוא ענינם ּדבחיצֹונּיּות, ְְְְִִִִִִֶָָָענינים.

אֹורֿאיןֿסֹוף. – הם ּובפנימּיּות, ְְִִִִִֵֵלספירֹות.

‰p‰Â ׁשּדמּות ענינים. ׁשני לּפנים", הּפנים ּדב"ּמים ד', סעיף לעיל מבאר ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לאדם  אחרּֿכ נראת זֹו וׁשּדמּות ּבּמים, נראת ּבּמים הּמסּתּכלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּפנים

ּבּמים. הּנראת הּדמּות היא לאדם הּנראת ׁשהּדמּות הינּו, ּבהם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמסּתּכל

הּתחּתֹונים', ּד'פנים נּוקבין' 'מין העלאת ׁשעלֿידי ּבּנמׁשל, הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועלּֿדרֿזה
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ואילך.57) תעט ע' בשלח אוה"ת גם וראה ואילך. תתקסד ע' ח"ב תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÎÏÂ גורם שהדבר כזה באופן באיןֿסוף מקום תופסות והספירות מאחר ¿»≈

שכך  כיוון באיןֿסוף, ספירות של ÔÂÈk'ציור' ,˙B¯ÈÙqÏ ˙ÏBÎi‰«¿∆«¿ƒ≈»
,˙B¯ÈÙÒ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ‡È‰ dÈÚLעצמה היכולת ˜¯‡הרי ∆ƒ¿»»ƒ∆»ƒ¿¿ƒƒ¿»

ÔBLÏ ‰Êa ¯Ó‡Â ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ,˙B¯ÈÙÒ ÌLa¿≈¿ƒ∆∆¿ƒ«¿¿∆¡«»∆¿
‰Ïˆ‡‰ על שנאמר לשון והפרשה, «¬»»

וגדר  'ציור' לה שיש התהוות

Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·enÎÂ]¿«»¿≈¿ƒ
ÌÈLe¯c‰Ó חסידות ממאמרי ≈«¿ƒ

,["˙BÓL ‰¯NÚ ÏÈˆ‡‰"∆¡ƒ¬»»≈
‰NÚpL ‰Êc ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿∆∆«¬»
˙ÏBÎi‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈«¿∆
„vÓ ‡Ï ‡e‰ ,˙B¯ÈÙqÏ«¿ƒ…ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰עצמו ‡l‡מצד »≈∆»
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ
BÎÈ·k ‰„È¯i‰Â .˙B¯ÈÙq‰cÏ ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»
ÔÙB‡a ‰È‰iL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a¿≈∆ƒ¿∆¿∆
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ
ÌÈt‰ Ba ÌÈ‡¯ 'ÔÈ·˜e¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ
Ïˆ‡pL ‰Ê ÔÈ‡ ,˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ≈∆∆∆¡«

ונתהווה  ÔÈÚונוצר ‰ÊÈ‡ Ba,חדש ≈∆ƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ ‡e‰ ‡l‡∆»»≈
Ì‰L ÌÈn‰ ˙Ó‚ec ,BÓˆÚ«¿¿«««ƒ∆≈

Ì‰aעצמם ˙‡¯pL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆ƒ¿≈»∆
.Ì‰a ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó ‰p‰Â (Ë57, ¿ƒ≈¿…»«¿ƒ

חסידות, האדם ÌÈt‰Lמאמרי של ∆«»ƒ
Ì‰L ÔÂÈkÓ ,ÌÈna ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒ««ƒƒ≈»∆≈

במים  ונראים ‰ÌÈtנוצרים „vÓƒ««»ƒ
,ÌÈn‰ „vÓ ‡ÏÂ ÌÈÏkzÒn‰«ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ«««ƒ
Ïc· ¯·c ‡Ï Ì‰ ÔÎÏ»≈≈…»»ƒ¿»
ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ‡l‡ ÌÈn‰Ó≈««ƒ∆»««ƒ«¿»
הפנים  ודמות בציור משתקפים

בהם. ‰ÌÈtהמסתכלים Ì‡·cƒ¿ƒ«»ƒ
ÌÈ‡¯p‰במים ‰eÈומשתקפים «ƒ¿ƒ»

eÈ‰ ÈÊ‡ ,ÌÈn‰Ó ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ≈««ƒ¬«»
Ï„·eÓ ¯·c עצמם מהמים »»¿»

C¯cŒÏÚÂ) ÌÈn‰Ó ‰e‰˙pL∆ƒ¿«»≈««ƒ¿«∆∆
ÌiaL ÌÈ‚c מהמים חיות ששואבים »ƒ∆«»

מהמים  ונפרד נבדל דבר הם אבל

ÌÈt‰Lעצמם  ÔÂÈk Ï·‡ .(¬»≈»∆«»ƒ
ÌÈn‰ „vÓ ‡Ï Ì‰ ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒ≈…ƒ«««ƒ
הפנים  בצורת להיות צורתם את ששינו

לכן  שהיו, כפי נשארו המים אלא

Ïc· ¯·c ÌÈ‡ונפרד‰e‰˙pL ≈»»»ƒ¿»∆ƒ¿«»

ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ Y .ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ‡l‡ ÌÈn‰Ó≈««ƒ∆»««ƒ«¿»¿«∆∆∆«ƒ¿»
באלוקות, NÚ¯למעלה ÌLÈ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aL ‰Êc ÔÂÈÎc¿≈»¿∆∆¿≈∆¿»∆∆

‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ אלא האיןֿסוף, באור שהתרחש שינוי מצד לא ¿ƒ«¿
אחר, גורם מסיבת שנוצר ÔÈ·˜e'דבר ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ

ee‰˙pL ‡ÏÂ) ˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿«
ÔÎÏספירות  ,(ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó≈≈»≈

ŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó Ïc· ¯·c ÌÈ‡≈»»»ƒ¿»≈≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‡e‰ ‡l‡ ÛBÒ∆»≈

BÓˆÚ כלל נשתנה לא מצידו שהוא «¿
ספירות. בו כשנוצרו

,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ עשר' התהוות שאופן ¿«ƒ∆
כך  הוא איןֿסוף באור הגנוזות' ספירות

איןֿסוף  באור שינוי שום חל שלא

כי נמצא B¯ÈÙÒ˙עצמו, ¯NÚa¿∆∆¿ƒ
.ÌÈÈÚ ÈL - ˙BÊeb‰«¿¿≈ƒ¿»ƒ

,˙eiBˆÈÁ·c משתקף שהדבר כפי ƒ¿ƒƒ
הנראים  הפנים עניין (עלֿדרך לרואה

ÏBÎÈ˙במים) - ‡e‰ ÌÈÚƒ¿»»¿∆
˙B¯ÈÙÒÏ שונה שלכאורה דבר ƒ¿ƒ

איןֿסוף. אור של הפשוטה מהמהות

ŒÔÈ‡Œ¯B‡ Y Ì‰ ,˙eiÓÈÙ·eƒ¿ƒƒ≈≈
ÛBÒ ללא מהותו, מצד שהוא כפי

נשארו  שהמים (עלֿדרך שינוי

מהם  משתקפת כאשר גם בפשיטותם

צורה).

,'„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡·Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿≈¿ƒ
ÈL ,"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈn"·c¿««ƒ«»ƒ«»ƒ¿≈

.ÌÈÈÚ האחד eÓcL˙העניין ƒ¿»ƒ∆¿
˙‡¯ ÌÈna ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆««ƒƒ¿≈

ÌÈna השני והעניין עצמם, ««ƒ
CkŒ¯Á‡ ˙‡¯ BÊ ˙eÓcLÂ¿∆¿ƒ¿≈««»
,eÈ‰ .Ì‰a ÏkzÒn‰ Ì„‡Ï»»»«ƒ¿«≈»∆«¿
‡È‰ Ì„‡Ï ˙‡¯p‰ ˙eÓc‰L∆«¿«ƒ¿≈»»»ƒ

‰p¯‡˙עצמה ‰eÓc˙אותה  «¿«ƒ¿≈
.ÌÈna««ƒ

ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«ƒ¿»
≈¿»∆È„ÈŒÏÚLבאלוקות,למעלה 
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(עׂשר  "ּפנים" נעׂשים ּדאצילּות, ספירֹות ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָעׂשר

 ֿ ּדאֹורֿאין (ּפׁשיטּות ּבּמים הּגנּוזֹות) ְְְְִִִֵַַַספירֹות

ה'ּפנים  ּומתּגּלים נמׁשכים ואחרּֿכ ְְְִִִִִַַַַָָָסֹוף),

הּגנּוזֹות) ספיר ֹות (עׂשר ׁשּבּמים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָהעליֹונים'

'ּפנים  נעׂשים ּומּזה למּטה, ְְְֲִִִִֶַַַָָָמּלמעלה

הינּו ּדאצילּות. ספירֹות עׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַהּתחּתֹונים',

הּוא  (ּבפנימּיּות) הּגלּויֹות ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשענינם

ּדמּות  ּבדּוגמת הּגנּוזֹות, ספירֹות ּדעׂשר הּגילּוי -ְְְְְְִִֶֶַַַ

ׁשהיא  ּבּמים הּמסּתּכל לאדם הּנראת ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּפנים

הּגנּוזֹות). ספירֹות (עׂשר ּבּמים הּנראת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַהּדמּות

הּמים  היא ּבּמים הּנראת ׁשהּדמּות הּנ"ל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַועלּֿפי

(עׂשר  הּתחּתֹונים' ה'ּפנים ׁשּגם מּובן, ְְִִֶֶֶַַַַַָָָעצמם,

ּד'פנים  הּגילּוי ׁשהם ּדאצילּות), ְְֲִִִִֵֶַַָספירֹות

ּפׁשיטּות  מים, - הּוא הּפנימי ענינם ְְְְִִִִִִֶַַָָָהעליֹונים',

ּׁשּכתּוב  מה יּובן ועלּֿפיֿזה ְְִֵֶֶַַָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף.

לאדם", האדם לב ּכן לּפנים, הּפנים ִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ"ּכּמים

עלֿידי  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף), (ּפׁשיטּות ׁשּבמים ְְְְְִִִֵֵֶַַּדכמֹו

"ּפנים" ּבהם נעׂשה נּוקבין' 'מין ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָהעלאת

ׁשעלֿידי  העליֹון, ּבאדם הּוא ּכמֹוֿכן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ(ספירֹות),

נעׂשה  הּתחּתֹון, ּדאדם נּוקבין' 'מין ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָהעלאת

העליֹון. ּבאדם הּתחּתֹון ּדאדם והּדמּות ְְְְְִֶַַַַָָָָָָהּצּיּור

ּדמּות  נראת  ׁשּבּמים  זה על הּטעם הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדלכאֹורה,

הם  ׁשּמים לפי הּוא ּבהם, הּמסּתּכלת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּפנים

ׁשּיׁש ּבדבר ּכׁשּמסּתּכלים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפׁשּוטים,

לצּורת  סֹותר הּוא הּדבר ׁשל הּצּיּור צּיּור, ְִִֵֶַַַָָּבֹו

ה), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ּבֹו הּמסּתּכלת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּפנים

ּדאצילּות) ספירֹות (עׂשר העליֹון' ׁש'אדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָוכיון

הּצּיּור  ּבֹו ׁשּיהיה ׁשּי אי צּיּור, ּבחינת ְְִִִִֵֶֶַַַָהּוא

העבֹודה  ּדעלֿידי ּבזה, והּבאּור הּתחּתֹון. ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָּדאדם

ּד'אדם  הּפנימּיּות מתּגּלית הּתחּתֹון, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשל

- הּוא ׁשענינם ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָהעליֹון',

הּנראים  (ּפנים הּגנּוזֹות ספירֹות ּדעׂשר ְְְְִִִִִֶֶַַַָהּגילּוי

ֿ ּבּמ ּדאֹורֿאין (ּפׁשיטּות הּמים ׁשהם ועד ים), ְְְִִִֵֵֶַַַַַ

העבֹודה  (עלֿידי ׁשּמתּגּלה ועלֿידי עצמם. ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָסֹוף)
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'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה ‰ÌÈBzÁz',ההתעוררות ÌÈÙ'c «¬»««ƒ¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ

˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ,האיןֿסוף אל ולהתקרב להתעלות הנמשכים ∆∆¿ƒ«¬ƒ
אחד, עניין עניינים, שני B¯ÈÙÒ˙נפעלים ¯NÚ) "ÌÈt" ÌÈNÚ«¬ƒ»ƒ∆∆¿ƒ

,(ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt) ÌÈna (˙BÊeb‰ השני והעניין «¿««ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ
ÌÈnaL 'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈt'‰«»ƒ»∆¿ƒ∆««ƒ
(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¿
‰fÓe ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ∆
,'ÌÈBzÁz‰ ÌÈt' ÌÈNÚ«¬ƒ»ƒ««¿ƒ
eÈ‰ .˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¬ƒ«¿
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÚL∆ƒ¿»»¿∆∆¿ƒ
- ‡e‰ (˙eiÓÈÙa) ˙BÈeÏb‰«¿ƒ¿ƒƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÈeÏÈb‰«ƒ¿∆∆¿ƒ

,˙BÊeb‰ לכאורה אם גם כלומר, «¿
הם  דאצילות ספירות שעשר נראה

דבר  של לאמיתו מוגדר, בציור ספירות

השתקפות) (ומעין גילוי אלא זה אין

הגנוזות  ספירות עשר »¿¿Ó‚e„a˙של
Ì„‡Ï ˙‡¯p‰ ÌÈt‰ ˙eÓc¿«»ƒ«ƒ¿≈»»»
˙eÓc‰ ‡È‰L ÌÈna ÏkzÒn‰«ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ«¿

ÌÈna ˙‡¯p‰ עצמם¯NÚ) «ƒ¿≈««ƒ∆∆
.(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿

Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ העמוקה במשמעות ¿«ƒ««
המשל  ‰p¯‡˙של ˙eÓc‰L∆«¿«ƒ¿≈

,ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ‡È‰ ÌÈna««ƒƒ««ƒ«¿»
Ô·eÓ,בנמשל גם הוא ÌbLשכן »∆«

¯NÚ) 'ÌÈBzÁz‰ ÌÈt'‰«»ƒ««¿ƒ∆∆
Ì‰L ,(˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ∆≈
,'ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÙ'c ÈeÏÈb‰«ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ
,ÌÈÓ - ‡e‰ ÈÓÈt‰ ÌÈÚƒ¿»»«¿ƒƒ«ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt ואף ¿ƒ¿≈
מצויירות  שהספירות נראה שבחיצוניות

בפנימיות  דבר, של לאמיתו ומוגדרות,

פשוטות. הן גם

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
·Ï Ôk ,ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk"««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈

,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ הכתוב ומשמעות »»»»»»
שבהם  לפנים' הפנים ש'כמים היא

לאדם' האדם ב'לב גם כך מובן  הדבר

חידוש, הוא הדבר ¿BÓÎcƒשבזה
) ÌÈÓaL היינו eËÈLt˙ובנמשל ∆¿«ƒ¿ƒ

È„ÈŒÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈«¿≈
‰NÚ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ«¬∆
,(˙B¯ÈÙÒ) "ÌÈt" Ì‰a»∆»ƒ¿ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈»»»»∆¿

‰NÚ ,ÔBzÁz‰ Ì„‡c 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ¿»»««¿«¬∆
ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a ÔBzÁz‰ Ì„‡c ˙eÓc‰Â ¯eiv‰ זה ש'אדם ודבר «ƒ¿«¿¿»»««¿»»»»∆¿

הוא  האדם') אל האדם ('לב העליון' ב'אדם 'ציור' פועל פלא התחתון'

eÓc˙וחידוש. ˙‡¯ ÌÈnaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈««««∆∆««ƒƒ¿≈¿
‡e‰ ,Ì‰a ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰«»ƒ«ƒ¿«∆∆»∆
ÌÈËeLt Ì‰ ÌÈnL ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ≈¿ƒ
דמות, וכל ציור כל לשקף וביכולתם

ÌÈÏkzÒnLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ
¯eiˆ Ba LiL ¯·„a מיוחד ¿»»∆≈ƒ

משל  ÏLעצמו,ומוגדר ¯eiv‰«ƒ∆
¯·c‰ המסויים¯˙BÒ ‡e‰ «»»≈

Ba ˙ÏkzÒn‰ ÌÈt‰ ˙¯eˆÏ¿««»ƒ«ƒ¿«∆∆
(‰ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) אין ולכן «ƒ¿»¿≈¿ƒ

משתקפת  בו המביטה הפנים צורת

‰ÔBÈÏÚ'ממנו, Ì„‡'L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»∆¿
‡e‰ (˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¬ƒ

¯eiˆ ˙ÈÁa תכונות והגדרות עם ¿ƒ«ƒ
'אדם'), (ציור CiLמסויימות CÈ‡≈«»

Ì„‡cייתכן  ¯eiv‰ Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»»
ÔBzÁz‰ התעוררות תהיה וכאשר ««¿

ל'אדם  להתקרב התחתון' ב'אדם

את  יקבל העליון' 'אדם אזי העליון',

התחתון'? 'אדם של ההגדרות

,‰Êa ¯e‡a‰Â כאן אין שבעצם ¿«≈»∆
'אדם  של במהותו שינוי של פעולה

היה  שלא חדש דבר ויצירת העליון'

'אדם  של ההתעוררות לפני בו קיים

כפי  אפשרי, הדבר ולכן התחתון'

ומבאר, ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcשממשיך
ÔBzÁz‰ Ì„‡ ÏL ‰„B·Ú‰ לא »¬»∆»»««¿

בו  היה שלא עניין העליון' ב'אדם נוצר

אלא  ‰eiÓÈt˙כלל, ˙Èlb˙Óƒ¿«≈«¿ƒƒ
¯NÚ ,'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'c¿»»»∆¿∆∆
ÌÈÚL ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ∆ƒ¿»»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÈeÏÈb‰ - ‡e‰«ƒ¿∆∆¿ƒ
ÌÈ‡¯p‰ ÌÈt) ˙BÊeb‰«¿»ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÈna ספירות שעשר לעיל כמבואר ,( ««ƒ
בעצם  הן דאצילות) (הספירות הגלויות

הגנוזות, הספירות של »¿ÚÂ„התגלות
Œ¯B‡c ˙eËÈLt) ÌÈn‰ Ì‰L∆≈««ƒ¿ƒ¿
È„ÈŒÏÚÂ .ÌÓˆÚ (ÛBÒŒÔÈ‡≈«¿»¿«¿≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ) ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆«¿≈»¬»

‡c˙eiÓÈt‰ (ÔBzÁz‰ Ì„ ¿»»««¿«¿ƒƒ
‡e‰L ,'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'c¿»»»∆¿∆
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eËÈLt‰«¿ƒ¿≈
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העליֹון', ּד'אדם הּפנימּיּות הּתחּתֹון) ְְְְְִִֶַַַָָָָָּדאדם

להיֹות  אפׁשר ּדאֹורֿאיןֿסֹוף , הּפׁשיטּות ְְְְִִֵֶֶַָׁשהּוא

הּתחּתֹון  ּדאדם הּצּיּור לֹומר 58ּבֹו יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְִִֵֶַַַַַָָ

על  ּובאּור טעם ּגם הּוא לּפנים" הּפנים ְִִִֵַַַַַַַַָָּד"כּמים

הּפנים  "מים ּדענין לאדם". האדם לב ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכן

מחּוץ  הּנראים הּתחּתֹונים' ׁשה'ּפנים הּוא ְְִִִִִִֶַַַַַָָלּפנים"

עם  'חד' הם  הּגלּויֹות) ספירֹות (עׂשר ְְִִִֵֶֶַַַַלּמים

ספירֹות  (עׂשר ּבּמים הּנראים העליֹונים' ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָה'ּפנים

עצמם  הּמים עם 'חד' ׁשהם ועד ְְְִִֵֶַַַַַַָהּגנּוזֹות),

"לב  על הּטעם וזהּו ּדאֹורֿאיןֿסֹוף), ְְְִֵֵֶַַַַ(ּפׁשיטּות

הּצּיּור  נעׂשה העליֹון' ׁשּב'אדם לאדם", ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהאדם

הּתחּתֹון. ְְַַָָּדאדם

,ÛÈÒB‰Ïe ּדזה ו) (סעיף לעיל המבאר ּדעלּֿפי ¿ƒְְְְְִִֵֶַַָֹ

ּדלמעלה  ׁשההמׁשכה ּברצֹונֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָׁשעלה

ׁשרׁש ּכי הּוא, אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּתהיה

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּבעצמּות הּוא ְְְְֲִִֵַַָָָהאתערּותאּֿדלתּתא 

מּצדֿעצמֹו ׁשהּוא ּכמֹו מהאֹור ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

האתערּותאּֿדלתּתא, ענין ּברצֹונֹו ׁשעלה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָקֹודם

ּדאדם  העבֹודה ׁשעלֿידי לזה ּדנֹוסף לֹומר, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

העליֹון' ּד'אדם הּפנימּיּות מתּגּלה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהּתחּתֹון

ּכמֹו ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּפׁשיטּות עם 'חד' ְְְִִֵֶַַׁשהּוא

ׁשּיכּות  לֹו ׁשּיׁש [האֹור מים ּבבחינת ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשאפׁשר  ּבאֹופן הם ּבהם, ׁשּמסּתּכלים לפני ׁשּגם ּכפׁשּוטם מים ּדּוגמת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּיּור,

ּדאדם  העבֹודה עלֿידי הּנה ּבהם], ׁשּמסּתּכלת הּפנים ּבהם נראה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהיֹות

ּכמֹו מהאֹור ּגם ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגילּוי ּגם נמׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּתחּתֹון,

מּצדֿעצמֹו. ְִֶַַׁשהּוא

ּד'אד p‰Â59‰יו"ד) הּפנימּיּות מתּגּלה ׁשעלֿידּה היא העבֹודה העליֹון' ם ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ

ספירֹות  ׁשעׂשר זה ּכי הּבהמית. נפׁש ּדברּור העבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבכללּות

הּגנּוזֹות, ספירֹות מעׂשר ׁשּנתהּוּו נבּדל ּדבר ּכמֹו (ּבחיצֹונּיּות) הם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגלּויֹות

ועלֿידי  הּגלּויֹות. ספירֹות לעׂשר הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ּבין הּפרסא מּצד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

ספירֹות  (עׂשר מאצילּות למעלה ׁשּבין הּפרסא זיּכּו נעׂשה הּבהמית נפׁש ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזּכּו
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הנראים 58) הפנים ע"ד עצמו, אדה"ע הוא אלא העליון מאדם מובדל דבר אינו העליון שבאדם התחתון דאדם והציור

ראה  - שבו התחתון דאדם הציור ע"י העליון באדם (ח"ו) שינוי שאין מובן ועפ"ז בפנים). (כנ"ל עצמם המים שהם במים

תפ. ע' בשלח אוה"ת גם וראה תתקסה. ע' ח"ב תער"ב תתקעהֿו.59)המשך ע' ח"ב תער"ב המשך ראה לקמן, בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯LÙ‡ יכולÔBzÁz‰ Ì„‡c ¯eiv‰ Ba ˙BÈ‰Ï58 שבמים כמו ∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»««¿

באריכות. לעיל כמבואר צורה, להיות יכולה מצורה הפשוטים

‡e‰ "ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnÎ"c ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ רק לא ¿«ƒ∆≈«¿««ƒ«»ƒ«»ƒ
אלא הרוחני לעניין גשמי ‰‡„Ìמשל ·Ï Ôk" ÏÚ ¯e‡·e ÌÚË Ìb«««≈«≈≈»»»

ÌÈt‰ ÌÈÓ" ÔÈÚc ."Ì„‡Ï»»»¿ƒ¿««ƒ«»ƒ
"ÌÈtÏ הפנימית משמעותו לפי «»ƒ

'ÌÈBzÁz‰ ÌÈt'‰L ‡e‰∆«»ƒ««¿ƒ
¯NÚ) ÌÈnÏ ıeÁÓ ÌÈ‡¯p‰«ƒ¿ƒƒ««ƒ∆∆
'„Á' Ì‰ (˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈«

ממש אחת ‰'ÌÈtמציאות ÌÚƒ«»ƒ
ÌÈna ÌÈ‡¯p‰ 'ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
„ÚÂ ,(˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ)∆∆¿ƒ«¿¿«

'„Á' Ì‰Lממש אחת ÌÚמציאות ∆≈«ƒ
Œ¯B‡c ˙eËÈLt) ÌÓˆÚ ÌÈn‰««ƒ«¿»¿ƒ¿

,(ÛBÒŒÔÈ‡ שהספירות וכאמור ≈
הספירות  של התגלות הן הגלויות

עם  אחת מציאות גם וממילא הגנוזות,

הספירות  נמצאות שבו עצמו האיןֿסוף

"Ï·הגנוזות, ÏÚ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««≈
Ì„‡'aL ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰»»»»»»∆»»»
Ì„‡c ¯eiv‰ ‰NÚ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬∆«ƒ¿»»

.ÔBzÁz‰««¿
,ÛÈÒB‰Ïe,בזה עניין ÈtŒÏÚcעוד ¿ƒ¿«ƒ

‰Êc (Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰«¿…»¿≈¿ƒ¿∆
‰ÎLÓ‰‰L BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿∆««¿»»
È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»ƒ¿∆«¿≈

‡e‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ לא ƒ¿¬»ƒ¿«»
יש  דלתתא' ל'אתערותא שאכן בגלל

דלעילא' ה'אתערותא את לעורר כוח

העניינים, שני בין איןֿערוך שהרי

אלא, לעיל, L¯Lכמבואר Èkƒ…∆
Ú˙‡‰‡z˙ÏcŒ‡˙e¯,מאד גבוה »ƒ¿¬»ƒ¿«»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿≈
BÓk ¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»¿
Ì„B˜ BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿∆
ÔÈÚ BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿ƒ¿«

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ זה ולפי »ƒ¿¬»ƒ¿«»
ŒÏÚL ‰ÊÏ ÛÒBc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿»¿∆∆«
ÔBzÁz‰ Ì„‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»»««¿
Ì„‡'c ˙eiÓÈt‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«¿ƒƒ¿»»

'„Á' ‡e‰L 'ÔBÈÏÚ‰ מציאות »∆¿∆«
ממש Œ¯B‡cאחת ˙eËÈLt‰ ÌÚƒ«¿ƒ¿

˙eÎiL BÏ LiL ¯B‡‰] ÌÈÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡≈¿∆ƒ¿ƒ««ƒ»∆≈«»
,Ì‰a ÌÈÏkzÒnL ÈÙÏ ÌbL ÌËeLÙk ÌÈÓ ˙Ó‚ec ,¯eiˆÏ¿ƒ¿««ƒƒ¿»∆«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆

¯LÙ‡L ÔÙB‡a Ì‰יכולÌÈt‰ Ì‰a ‰‡¯ ˙BÈ‰Ï ≈¿∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆«»ƒ
‰p‰ ,[Ì‰a ˙ÏkzÒnLלכך Ì„‡cבנוסף ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿«∆∆»∆ƒ≈«¿≈»¬»¿»»

,ÔBzÁz‰,בהרבה גדול חידוש נפעל ««¿
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb Ìb CLÓƒ¿»«ƒ«¿
¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»«≈»

BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L BÓk ולא ¿∆ƒ««¿
שהוא  מכפי נעלה וכמובן ציור בו שייך

מים. בחינת

‰p‰Â („"ÂÈ59‰„B·Ú‰ של ¿ƒ≈»¬»
למטה  lb˙Ó‰האדם d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿«»

'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'c ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿»»»∆¿
˙eÏÏÎa ‡È‰ כללי באופן ƒƒ¿»
¯e¯·c ‰„B·Ú‰ והעלאתLÙ »¬»¿≈∆∆

¯NÚL ‰Ê Èk .˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ∆∆∆∆
Ì‰ ˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈
Ïc· ¯·c BÓk (˙eiBˆÈÁa)¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ ee‰˙pL∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ
‡Ò¯t‰ „vÓ ‡e‰ ,˙BÊeb‰«¿ƒ«««¿»
מבדיל  למסך שנמשל והעלם צמצום

'והבדילה  הפסוק על אונקלוס (כתרגום

פרסא) NÚ¯הפרוכת', ÔÈa≈∆∆
¯NÚÏ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿∆∆
È„ÈŒÏÚÂ .˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿¿«¿≈

CekÊ והעלאת LÙועידון ƒ∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שבאדםCekÈÊ ‰NÚ ««¬ƒ«¬∆ƒ

‰ÏÚÓÏ ÔÈaL ‡Ò¯t‰««¿»∆≈¿«¿»
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ∆∆¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

הּגלּויֹות), ספירֹות (עׂשר ואצילּות ְְְֲִִֶֶַַַהּגנּוזֹות)

ספירֹות  ּבעׂשר ּבגילּוי נרּגׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָועלֿידיֿזה

הּגנּוזֹות, ספירֹות ּדעׂשר הּגילּוי ׁשהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַּדאצילּות

הּנראים  הם ׁשּבּמים ׁשהּפנים לעיל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוכּנזּכר

נפׁש וזּכּו ּברּור ּדעלֿידי ּולהֹוסיף, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָלהאדם.

הּזּכּו וגם הּפרסאֹות, ּכל זּכּו נעׂשה ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָהּבהמית

ּדעׂשר  החּבּור ועלֿידיֿזה, הראׁשֹון, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּדצמצּום

הּוא  הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר עם הּגלּויֹות ְְְְִִִֶֶַַספירֹות

ּכֹולל  הּגנּוזֹות, ספיר ֹות ׁשּבעׂשר הּדרגֹות ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָעם

הּצמצּום. ׁשּלפני הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּגם

נפׁש זּכּו ׁשעלֿידי ,לאיד הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָועלּֿדרֿזה

אצילּות  ׁשּבין הּפרסא ּגם מזּדּככת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבהמית,

 ֿ על הּוא ההעלם [ּדעקר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדאדם  החּבּור נעׂשה ועלֿידיֿזה זֹו], ּפרסא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָידי

ׁשעלֿידּה והעבֹודה העליֹון'. 'אדם עם ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָהּתחּתֹון

היא  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדעצמּות הּגילּוי ְְְִִִֵַַָנמׁש

מהתלּבׁשּות  (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ׁשּמּצד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה

העבֹודה  הּוא ּדבכללּות הּבהמית), ונפׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָּבגּוף

העבֹודה  ׁשעלֿידי זה ּכי ּדלּבא'. ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּד'רעּותא

הּוא  ֿ סֹוף אֹורֿאין עצמּות ּגילּוי נמׁש ְְְְִִִֵֵַָָּדיׂשראל

(ּכּנזּכר  ּבמחׁשבה" ּד"עלּו הּנׁשמֹות, מעלת ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָמּצד

הּוא  זה ּגילּוי המׁשכת ולכן ו), סעיף ְְְְִִֵֵֶַַָָלעיל

ּדלּבא'. 'רעּותא ְְְִֵַָָעלֿידי

ּבמּתןּֿתֹורה p‰Â‰יא) ׁשּנתחּדׁש ּבחדּוׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַַָ

ועלּֿדרֿזה  הראׁשֹונה, ְִֶֶֶַַַַָָ[ּבּפעם

המׁשכת  ענינים. ׁשני ׁשנה], ׁשּבכל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה

"אנכי  – ליׂשראל אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ְְְְִִִֵֵַָָֹוגילּוי

עלֿידי  הּוא זה ּגילּוי  והמׁשכת ,"אלקי ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹהוי'

ּד ּבין 'רעּותא והמחצה הּגזרה ּובטּול לּבא'. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ותחּתֹונים  והמׁשכת 60עליֹונים העֹולמֹות. ּבכל , ְְְְְְִִֶַַַָָָָ
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ועוד.60) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ˙eÏÈˆ‡Â (˙BÊeb‰ המבדיל והמס ך «¿«¬ƒ∆∆¿ƒ«¿

מסתיר, ופחות זך יותר נהיה ÈeÏÈ‚aומעלים Lb¯ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa'ו'גדר ב'ציור' שהן ‰ÈeÏÈbלמרות Ì‰L »∆∆¿ƒ«¬ƒ∆≈«ƒ
˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc,'ו'מצוירות מוגדרות ÏÈÚÏשלא ¯kÊpÎÂ ¿∆∆¿ƒ«¿¿«ƒ¿»¿≈

ÌÈnaL ÌÈt‰L הפשוטיםÌ‰ ∆«»ƒ∆««ƒ≈
Ì„‡‰Ï ÌÈ‡¯p‰ ולא המים מתוך «ƒ¿ƒ¿»»»

שהם  במים שהביטו הפנים דמות

נבדלת. ומציאות מוגדר בציור

¯e¯a È„ÈŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«¿≈≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙ CekÊÂ אדם כל של ¿ƒ∆∆««¬ƒ

Ïkפרטי, CekÊ ‰NÚ«¬∆ƒ»
,˙B‡Ò¯t‰ שבין הפרסא רק ולא ««¿»

הגנוזות  לספירות הגלויות הספירות

ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆc Cekf‰ Ì‚Â¿««ƒ¿ƒ¿»ƒ
צמצום  שהוא הצמצום כל התחלת

מאוד, שכל ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰גדול ¿«¿≈∆
אינם  וכבר מזדככים הצמצומים

הרי  ומסתירים, eaÁ‰«ƒ¯מעלימים
ÌÚ ˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ«¿ƒ
‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿
¯NÚaL ˙B‚¯c‰ Ïk ÌÚƒ»«¿»∆¿∆∆
Ìb ÏÏBk ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈«

נעלית, הכי B¯ÈÙÒ˙הדרגה ¯NÚ∆∆¿ƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ˙BÊeb‰«¿∆ƒ¿≈«ƒ¿
דבר  של שלאמיתו בחסידות (כמבואר

עשר  באמצעות הם והמשכה גילוי כל

ספירות  עשר המושג ובעצם ספירות,

ועד  עליונות, הכי בדרגות גם קיים

הצמצום). שלפני לבחינות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ של שהעבודה כשם ¿«∆∆∆
של  חיבור פועלת הבהמית נפש בירור

הכי  לדרגה עד הגלויות הספירות

הגנוזות, הספירות של ‰e‡עליונה
C„È‡Ï זיכוך לגבי שני, לצד ¿ƒ»
LÙהתחתון, CekÊ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ∆∆

˙ÎkcÊÓ ,˙ÈÓ‰a‰ הפרסא רק לא ««¬ƒƒ¿«∆∆
הספירות  בין הספירות, בין המבדלת

אלא  והגנוזות ‰Ò¯t‡הגלויות Ìb«««¿»
Œ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL∆≈¬ƒƒ¿ƒ»
ÌÏÚ‰‰ ¯˜Úc] ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ««∆¿≈
לאור  הבליֿגבול האור בין והצמצום

ובנבראים  בעולמות BÊ],מוגבלים המאיר ‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»
Ì„‡' ÌÚ ÔBzÁz‰ Ì„‡c ¯eaÁ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«ƒ¿»»««¿ƒ»»

.'ÔBÈÏÚ‰»∆¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ CLÓ d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰Â¿»¬»∆«»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈
‰„B·Ú‰ ‡È‰ היא הבהמית, הנפש זיכוך של מהעבודה יותר הנעלית  ƒ»¬»

‰ÓLp‰העבודה  „vnL עצמהÛe‚a ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL) ∆ƒ««¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰„B·Ú‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·c ,(˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿ƒ¿»»¬»ƒ¿»¿ƒ»

לאלוקות. נמשך להיות הלב Èkƒרצון
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê∆∆«¿≈»¬»
˙eÓˆÚ ÈeÏÈb CLÓ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«¿
„vÓ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈ƒ«
eÏÚ"c ,˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) "‰·LÁÓa««¬»»«ƒ¿»¿≈
ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ ÔÎÏÂ ,(Â ÛÈÚÒ¿ƒ¿»≈«¿»«ƒ
‡˙eÚ¯' È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê∆«¿≈¿»

'‡aÏc לאלוקות להתקרב המשיכה ¿ƒ»
לא  וכמובן בנשמות, רק שקיימת

העבודה  ולכן הבהמית, בנפש קיימת

לעורר  יכולה לא הבהמית הנפש עם

אותה.

LcÁ˙pL Le„Áa ‰p‰Â (‡È¿ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈
ÌÚta] ‰¯BzŒÔzÓa¿««»«««

‰BL‡¯‰ בהר שהיה תורה במתן »ƒ»
מצרים, יציאת לאחר »¿ŒÏÚÂסיני,

ÏÎaL ‰¯BzŒÔzÓa ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿««»∆¿»
‰L בפעם תורה מתן ענייני כאשר »»

מחדש  ומאירים חוזרים ],הראשונה
ÌÈÈÚ ÈL.שונים ¿≈ƒ¿»ƒ

האחד, ÈeÏÈ‚Âהעניין ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈

Y Ï‡¯NÈÏ הפותח הכתוב כלשון ¿ƒ¿»≈
הדברות עשרת היינו "‡ÈÎאת »…ƒ

נעשה ית', ‡EÈ˜Ï"עצמותו 'ÈÂ‰¬»»¡…∆
מישראל, ואחד אחד לכל מאיר

ŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«ƒ∆«
'‡aÏc ‡˙eÚ¯' È„È התעוררות ¿≈¿»¿ƒ»

שנמצא  לאלוקות הרצון והתגלות

השני והעניין ישראל. ÏeË·eƒבנשמות
ÌÈBÈÏÚ ÔÈa ‰ˆÁÓ‰Â ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿ƒ»≈∆¿ƒ

ÌÈBzÁ˙Â60, שמתן המדרש כדברי ¿«¿ƒ
גזר  שהמלך מדינות לשתי נמשל תורה

ובני  לשנייה יעלו לא האחת שבני

ואחרֿכך  לראשונה ירדו לא השנייה

תורה  במתן היה וכך הגזירה, התבטלה

במתן  ואילו ותחתונים עליונים בין חיבור אפשרה שלא מחיצה הייתה אז שעד

סיני", הר על ה' "וירד – לתחתונים ירדו עליונים (כאשר בטלה הגזירה תורה

ביטול  עם תורה, ובמתן עלה") אמר משה "ואל – לעליונים עלו ותחתונים
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כג d"kyz'd ,(xwea zeptl) zereayd bgc '` lil

הּגלּויֹות), ספירֹות (עׂשר ואצילּות ְְְֲִִֶֶַַַהּגנּוזֹות)

ספירֹות  ּבעׂשר ּבגילּוי נרּגׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָועלֿידיֿזה

הּגנּוזֹות, ספירֹות ּדעׂשר הּגילּוי ׁשהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַּדאצילּות

הּנראים  הם ׁשּבּמים ׁשהּפנים לעיל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוכּנזּכר

נפׁש וזּכּו ּברּור ּדעלֿידי ּולהֹוסיף, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָלהאדם.

הּזּכּו וגם הּפרסאֹות, ּכל זּכּו נעׂשה ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָהּבהמית

ּדעׂשר  החּבּור ועלֿידיֿזה, הראׁשֹון, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָּדצמצּום

הּוא  הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר עם הּגלּויֹות ְְְְִִִֶֶַַספירֹות

ּכֹולל  הּגנּוזֹות, ספיר ֹות ׁשּבעׂשר הּדרגֹות ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָעם

הּצמצּום. ׁשּלפני הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּגם

נפׁש זּכּו ׁשעלֿידי ,לאיד הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָועלּֿדרֿזה

אצילּות  ׁשּבין הּפרסא ּגם מזּדּככת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבהמית,

 ֿ על הּוא ההעלם [ּדעקר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדאדם  החּבּור נעׂשה ועלֿידיֿזה זֹו], ּפרסא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָידי

ׁשעלֿידּה והעבֹודה העליֹון'. 'אדם עם ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָהּתחּתֹון

היא  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדעצמּות הּגילּוי ְְְִִִֵַַָנמׁש

מהתלּבׁשּות  (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ׁשּמּצד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה

העבֹודה  הּוא ּדבכללּות הּבהמית), ונפׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָּבגּוף

העבֹודה  ׁשעלֿידי זה ּכי ּדלּבא'. ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּד'רעּותא

הּוא  ֿ סֹוף אֹורֿאין עצמּות ּגילּוי נמׁש ְְְְִִִֵֵַָָּדיׂשראל

(ּכּנזּכר  ּבמחׁשבה" ּד"עלּו הּנׁשמֹות, מעלת ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָמּצד

הּוא  זה ּגילּוי המׁשכת ולכן ו), סעיף ְְְְִִֵֵֶַַָָלעיל

ּדלּבא'. 'רעּותא ְְְִֵַָָעלֿידי

ּבמּתןּֿתֹורה p‰Â‰יא) ׁשּנתחּדׁש ּבחדּוׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַַָ

ועלּֿדרֿזה  הראׁשֹונה, ְִֶֶֶַַַַָָ[ּבּפעם

המׁשכת  ענינים. ׁשני ׁשנה], ׁשּבכל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה

"אנכי  – ליׂשראל אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ְְְְִִִֵֵַָָֹוגילּוי

עלֿידי  הּוא זה ּגילּוי  והמׁשכת ,"אלקי ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹהוי'

ּד ּבין 'רעּותא והמחצה הּגזרה ּובטּול לּבא'. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ותחּתֹונים  והמׁשכת 60עליֹונים העֹולמֹות. ּבכל , ְְְְְְִִֶַַַָָָָ
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ועוד.60) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ˙eÏÈˆ‡Â (˙BÊeb‰ המבדיל והמס ך «¿«¬ƒ∆∆¿ƒ«¿

מסתיר, ופחות זך יותר נהיה ÈeÏÈ‚aומעלים Lb¯ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa'ו'גדר ב'ציור' שהן ‰ÈeÏÈbלמרות Ì‰L »∆∆¿ƒ«¬ƒ∆≈«ƒ
˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc,'ו'מצוירות מוגדרות ÏÈÚÏשלא ¯kÊpÎÂ ¿∆∆¿ƒ«¿¿«ƒ¿»¿≈

ÌÈnaL ÌÈt‰L הפשוטיםÌ‰ ∆«»ƒ∆««ƒ≈
Ì„‡‰Ï ÌÈ‡¯p‰ ולא המים מתוך «ƒ¿ƒ¿»»»

שהם  במים שהביטו הפנים דמות

נבדלת. ומציאות מוגדר בציור

¯e¯a È„ÈŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«¿≈≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙ CekÊÂ אדם כל של ¿ƒ∆∆««¬ƒ

Ïkפרטי, CekÊ ‰NÚ«¬∆ƒ»
,˙B‡Ò¯t‰ שבין הפרסא רק ולא ««¿»

הגנוזות  לספירות הגלויות הספירות

ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆc Cekf‰ Ì‚Â¿««ƒ¿ƒ¿»ƒ
צמצום  שהוא הצמצום כל התחלת

מאוד, שכל ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰גדול ¿«¿≈∆
אינם  וכבר מזדככים הצמצומים

הרי  ומסתירים, eaÁ‰«ƒ¯מעלימים
ÌÚ ˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ«¿ƒ
‡e‰ ˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¿
¯NÚaL ˙B‚¯c‰ Ïk ÌÚƒ»«¿»∆¿∆∆
Ìb ÏÏBk ,˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿≈«

נעלית, הכי B¯ÈÙÒ˙הדרגה ¯NÚ∆∆¿ƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ˙BÊeb‰«¿∆ƒ¿≈«ƒ¿
דבר  של שלאמיתו בחסידות (כמבואר

עשר  באמצעות הם והמשכה גילוי כל

ספירות  עשר המושג ובעצם ספירות,

ועד  עליונות, הכי בדרגות גם קיים

הצמצום). שלפני לבחינות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ של שהעבודה כשם ¿«∆∆∆
של  חיבור פועלת הבהמית נפש בירור

הכי  לדרגה עד הגלויות הספירות

הגנוזות, הספירות של ‰e‡עליונה
C„È‡Ï זיכוך לגבי שני, לצד ¿ƒ»
LÙהתחתון, CekÊ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ∆∆

˙ÎkcÊÓ ,˙ÈÓ‰a‰ הפרסא רק לא ««¬ƒƒ¿«∆∆
הספירות  בין הספירות, בין המבדלת

אלא  והגנוזות ‰Ò¯t‡הגלויות Ìb«««¿»
Œ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL∆≈¬ƒƒ¿ƒ»
ÌÏÚ‰‰ ¯˜Úc] ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ««∆¿≈
לאור  הבליֿגבול האור בין והצמצום

ובנבראים  בעולמות BÊ],מוגבלים המאיר ‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»
Ì„‡' ÌÚ ÔBzÁz‰ Ì„‡c ¯eaÁ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«ƒ¿»»««¿ƒ»»

.'ÔBÈÏÚ‰»∆¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ CLÓ d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰Â¿»¬»∆«»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈
‰„B·Ú‰ ‡È‰ היא הבהמית, הנפש זיכוך של מהעבודה יותר הנעלית  ƒ»¬»

‰ÓLp‰העבודה  „vnL עצמהÛe‚a ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL) ∆ƒ««¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰„B·Ú‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·c ,(˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿ƒ¿»»¬»ƒ¿»¿ƒ»

לאלוקות. נמשך להיות הלב Èkƒרצון
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê∆∆«¿≈»¬»
˙eÓˆÚ ÈeÏÈb CLÓ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«¿
„vÓ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈ƒ«
eÏÚ"c ,˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) "‰·LÁÓa««¬»»«ƒ¿»¿≈
ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ ÔÎÏÂ ,(Â ÛÈÚÒ¿ƒ¿»≈«¿»«ƒ
‡˙eÚ¯' È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê∆«¿≈¿»

'‡aÏc לאלוקות להתקרב המשיכה ¿ƒ»
לא  וכמובן בנשמות, רק שקיימת

העבודה  ולכן הבהמית, בנפש קיימת

לעורר  יכולה לא הבהמית הנפש עם

אותה.

LcÁ˙pL Le„Áa ‰p‰Â (‡È¿ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈
ÌÚta] ‰¯BzŒÔzÓa¿««»«««

‰BL‡¯‰ בהר שהיה תורה במתן »ƒ»
מצרים, יציאת לאחר »¿ŒÏÚÂסיני,

ÏÎaL ‰¯BzŒÔzÓa ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿««»∆¿»
‰L בפעם תורה מתן ענייני כאשר »»

מחדש  ומאירים חוזרים ],הראשונה
ÌÈÈÚ ÈL.שונים ¿≈ƒ¿»ƒ

האחד, ÈeÏÈ‚Âהעניין ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈

Y Ï‡¯NÈÏ הפותח הכתוב כלשון ¿ƒ¿»≈
הדברות עשרת היינו "‡ÈÎאת »…ƒ

נעשה ית', ‡EÈ˜Ï"עצמותו 'ÈÂ‰¬»»¡…∆
מישראל, ואחד אחד לכל מאיר

ŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«ƒ∆«
'‡aÏc ‡˙eÚ¯' È„È התעוררות ¿≈¿»¿ƒ»

שנמצא  לאלוקות הרצון והתגלות

השני והעניין ישראל. ÏeË·eƒבנשמות
ÌÈBÈÏÚ ÔÈa ‰ˆÁÓ‰Â ‰¯Êb‰«¿≈»¿«¿ƒ»≈∆¿ƒ

ÌÈBzÁ˙Â60, שמתן המדרש כדברי ¿«¿ƒ
גזר  שהמלך מדינות לשתי נמשל תורה

ובני  לשנייה יעלו לא האחת שבני

ואחרֿכך  לראשונה ירדו לא השנייה

תורה  במתן היה וכך הגזירה, התבטלה

במתן  ואילו ותחתונים עליונים בין חיבור אפשרה שלא מחיצה הייתה אז שעד

סיני", הר על ה' "וירד – לתחתונים ירדו עליונים (כאשר בטלה הגזירה תורה

ביטול  עם תורה, ובמתן עלה") אמר משה "ואל – לעליונים עלו ותחתונים
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mexnlכד dyn dlry drya

ולכן  הּבהמית. נפׁש ּברּור עלֿידי הּוא זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּגילּוי

למּתןּֿתֹורה, ההכנה ׁשהיא העֹומר, ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבספירת

ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור הענינים, ׁשני להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָצרי

('רעּותא  "מאד ּד"בכל והאהבה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהּבהמית,

ְִָּדלּבא').

e‰ÊÂ מּיֹום גֹו' לכם ּוספרּתם ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִֶֶֶַַָָ

עמר  ּדענין גֹו', הּתנּופה עמר את ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹהביאכם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא גֹו' העמר 61הּתנּופה את והניף ְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

(ּדהאדם) זה רצֹון ועלֿידי ּדלּבא', 'רעּותא הּוא לרצֹונכם לרצֹונכם, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָגֹו'

ּבזמן  ּתמימֹות, הן "אימתי וזהּו מקֹום". ׁשל "רצֹונֹו ּוממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ"עֹוׂשים"

אמּתית  הּתמימּות, ענין הּוא זֹו ּדהמׁשכה מקֹום", ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׂשראל

ְֵַהּׁשלמּות.
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יא.61) כג, אמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המחיצה בטלה ותחתונים, עליונים בין המפרידה ‰BÓÏBÚ˙.הגזירה ÏÎa¿»»»

‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Âותחתונים עליונים e¯a¯שמחבר È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿«¿»«ƒ∆«¿≈≈
.˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ

CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ ‡È‰L ,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ«¬»»¿««»»ƒ
,ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙BÈ‰Ï העניין ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ

LÙcוזיכוך e¯a¯האחד  ˙Bcn‰ ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ המבטלת העבודה שהיא ««¬ƒ

בין  ומחברת והמחיצות הצמצומים את

ותחתונים, «¬»«¿Â‰‡‰·‰עליונים
‡˙eÚ¯') "E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆¿»

('‡aÏc המשכת את הפועלת שהיא ¿ƒ»
למטה  ("אנוכי") .עצמותו

Ìz¯ÙÒe ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«¿∆
'B‚ ÌÎÏ החל העומר ספירת את »∆

¯ÓÚ ˙‡ ÌÎ‡È·‰ ÌBiÓƒ¬ƒ¬∆∆…∆
¯ÓÚ ÔÈÚc ,'B‚ ‰Ùez‰«¿»¿ƒ¿«…∆
BÓk ‡e‰ 'B‚ ‰Ùez‰«¿»¿

·e˙kL61¯ÓÚ‰ ˙‡ ÛÈ‰Â ∆»¿≈ƒ∆»…∆
‡e‰ ÌÎBˆ¯Ï ,ÌÎBˆ¯Ï 'B‚ƒ¿¿∆ƒ¿¿∆

ישראל נשמות של הנעלית לעבודה aÏc‡',עצמן,רמז ‡˙eÚ¯' העבודה ¿»¿ƒ»
לאלוקות, הלב רצון התעוררות (Ì„‡‰c)של ‰Ê ÔBˆ¯ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»∆¿»»»

Ô‰ È˙ÓÈ‡" e‰ÊÂ ."ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯" ÌÈÎÈLÓÓe "ÌÈNBÚ"ƒ«¿ƒƒ¿∆»¿∆≈»«≈
,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓÊa ,˙BÓÈÓz וזו ¿ƒƒ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»

המדרש  דברי של הפנימית המשמעות

שספירת  המאמר בתחילת המובאים

של  ומדריגה במעלה היא העומר

שבתות  'שבע ככתוב 'תמימות',

'עושין  ישראל בני כאשר תמימות',

מקום' של BÊרצונו ‰ÎLÓ‰c¿«¿»»
הנשמות  עבודת על ה'עצמות' המשכת

דליבא' ÔÈÚב'רעותא ‡e‰ƒ¿«
.˙eÓÏM‰ ˙ÈzÓ‡ ,˙eÓÈÓz‰«¿ƒ¬ƒƒ«¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zexeka(ycew zay meil)

ok`yéàîmleky epipyy'ïéøæBç'y epiid,äìháì ïéøæBç ©§¦§¦§©¨¨
eli`e .dyexia letk wlg lawl mzekf z` zlhan mzxfgdy

.jk lr dnz did `l ,z`f rcei did
:dpyna epipyBzLà úà LøBiä øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨¥©¥¤¦§

øéæçélaeia'åëå éðáì.mincd z` odn dkpie dgtyn ©£¦¦§¥
cra rwxwd z` xifgn lrady xnel ezpeeky d`xp zehyta

:`xnbd dywn .hren melyzøáñ÷ éà ,øáñ÷ éàîyúMeøé ©¨¨©¦¨¨©§©
ìòaä`id,àúééøBàcok m`éànàlrady xn`øéæçélaeia ©©©§©§¨©©©£¦

ezy`n yxiy rwxwd z`,äçtLî éðáìmlek zrcl ixde ¦§¥¦§¨¨
.laeia zxfeg dpi` dyexiøáñ÷ éàåyìòaä úMeøé`id §¦¨¨©§©©©©

n,ïðaøcoiicr ,dy`d zgtyn ipal laeia dxifgn `ed ok lre §©¨¨
,mincd on mdl dkpny xn`y dna dywéàî íéîc̈¦©

eäéézãéáòyi minc aeig dfi` ,xnelk ,o`k mdiyrn dn - £¦§©§
:`xnbd zvxzn .mpiga laeia zxfeg rwxwd ixde ,mdlíìBòì§¨

øáñ÷y dwexa oa opgei iax,àúééøBàc ìòaä úMeøélrad oi`e ¨¨©§©©©©§©§¨
,laeia dxifgdl jixv,ïðé÷ñò éàîa àëäåBzLéøBäL ïBâk §¨¨§©¨§¦©§¤¦©

éa BzLàúBøáwä údidy ,dly dgtynd ipa ea mixeawy ¦§¥©§¨
,dl jiiy,äçtLî íât íeMîedidzy dgtynd ceak df oi`y ¦§©¦§¨¨

evl`ie mzgtynn epi`y xg` mc` cia mdizexaw zfeg`
,mixg` ly xaw zfeg`a xawdlì ïðaø øeîàéîc ìB÷L ¨©¨¨¦§§¥

øcäéìåz` mdl xifgie ,ezy` zgtynn minc gwi lrady - §¦©©
.ok zeyrl jixv did `l oicd xwirny s` ,zexawd zia

,Bøá÷ Cøãå ,Bøá÷ øëBnä ,àéðúãëåe`Bãîòî íB÷îúéáe , §¦§©§¨©¥¦§§¤¤¦§§©£¨¥
äçtLî éða íéàa ,Bãtñä,xkend lyBúBà íéøáB÷åexawa ¤§¥¨¦§¥¦§¨¨§§¦

Bçøk ìòa,exaw mewn z` epnn dpewd lyíât íeMî §©¨§¦§©
.äçtLîezy`n yxeid lray ,z`f mb minkg epwz df mrhne ¦§¨¨

zexawd zia z` dzgtyn ipal xifgi ,dzgtyn ly zexaw zia
.minc iekipa eieey z` eilr el enlyi mdeïî íäì äkðé éàîe©§©¤¨¤¦

,íéîcäl dpeekd,BzLà øá÷ éîc,dzxeawa aiig lrady ©¨¦§¥¤¤¦§
.dxaw xear melyz dzgtyn ipan reazl leki epi`e

øåëá ùé êìò ïøãä
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש המ' ב

.d"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

התיבות ‡. (ומדלג "וידבר התיבות: את רש"י מעתיק רביעי), ספר התחלת גם (שהיא הפרשה בהתחלת
לפניו  חבתן "מתוך ומפרש: לחודש", באחד מועד") "באוהל התיבות (ומדלג סיני במדבר משה") אל "ה'
להשרות  וכשבא הנותרים, מנין לידע מנאן בעגל וכשנפלו מנאן, ממצרים כשיצאו שעה, כל אותם מונה
זו, שבפרשה שהמנין והיינו, מנאם", באייר ובאחד המשכן, הוקם בניסן באחד מנאם. עליהם שכינתו

נאמר  (עליו המשכן עלֿידי השכינה להשראת בקשר היה באייר, אחד השני", לחודש לי 1"באחד "ועשו
בניסן. באחד - עתה זה שהוקם בתוכם"), ושכנתי מקדש 

להבין: וצריך

וגו'"א) "וידבר התיבות רק להעתיק לו היה בפרשתנו, ישראל בני מנין טעם לבאר בא שרש"י כיון
התיבות  שמדלג  ובפרט - לחודש"? באחד סיני "במדבר התיבות את גם מעתיק ולמה הפרשה, שבהתחלת

דוקא. אלו תיבות שבהעתקת הדיוק יותר  מודגש שבזה (כנ"ל), שבינתיים

זה ב) הרי הנותרים", מנין "לידע הוא המנין שטעם בעגל, כשנפלו למנין בנוגע רש"י שכתב מה
צורך  יש אם וממהֿנפשך: חבתן". "מתוך הוא שהמנין פירושו, בתחלת שכתב למה לכאורה בסתירה
בנוגע  ואם ממצרים"; "כשיצאו המנין טעם לפרש רש"י צריך היה - חבתן" "מתוך מלבד נוסף בטעם
צריך  בעגל" "כשנפלו למנין בנוגע למה - חבתן" ד"מתוך הטעם מספיק ממצרים" "כשיצאו למנין

הנותרים"? מנין "לידע הוא המנין שטעם להוסיף

הנ"ג) שהמנין לרש"י מנאֿליה תשא קלאץֿקשיא: בפרשת מסופר (אודותיו מנין 2ל "לידע היה ( ָ
הכיפורים  יום לאחר היה זה מנין הרי - נאמר 3הנותרים" ואם בתמוז, בי"ז היה בעגל שנפלו מה ואילו ,

ארבעים  פעמים ב' - יום שמונים לאחרי ולא מיד, למנותם צריך היה הנותרים", מנין "לידע הוא שהמנין
התחלת  עם אלא העגל, חטא עם קשור היה לא הכפורים יום שלאחר שהמנין לומר אפשר ובפשטות יום!

. השקל מחצית ואחד אחד כל "שנתנו - המשכן האדנים"נדבת נעשו ומהם רש"י 4. של הכרחו ומהו .
הנותרים"? מנין "לידע - העגל חטא עם קשור זה שמנין לפרש

בירושלמי  שכתוב הכתוב 5[ומה העגל 6בפירוש חטא על כפרה זה שהיה הפקודים", על העובר "כל
של  ענין שזהו הירושלמי  שלפירוש גם ומה מקרא, של לפשוטו שייך ואינו הדרוש, דרך על זה הרי -

חיבתן"]. "מתוך המנין לטעם שייך זה אין כפרה,

"ד) הלשון דיוק העגל"eltpykמהו מעשה "אחר בעגל", "כשחטאו ולא בזה?3בעגל", וכיוצא ,

מניןה) "לידע  הלשון דיוק שה"נותר"mixzepdמהו בקרבן, כמו טפל, דבר היותו על שמורה לשון - "
היו  בעגל הנופלים הרי דידן, בנדון ואילו ואכילתו, הקרבן הקרבת לאחרי שנשאר הטפל החלק הוא

איש" אלפי מאלו 7"כשלשת יותר הרבה מספרם היה שבכמות כך, מישראל, אלף מאות שש היו ומלבדם ,
בעגל. שנפלו מאלו יותר נעלית במדריגה היו מתו, ולא חטאו שלא אלו הרי באיכות, וגם בעגל, שנפלו

"הנותרים"?! בשם לקרותם אפשר איך כן, ואם

ה ו) סיבת שמפרש שלאחרי רש"י, בפירוש הלשון אריכות  להשרות מהי "כשבא שבפרשתנו, מנין
(ולא  מנאם" באייר ובאחד המשכן, הוקם בניסן "באחד חדש: ענין כמו מוסיף מנאם", עליהם שכינתו
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ח.1) כה, תרומה
ואילך.2) יב ל,
טז.3) שם, פרש"י
טו.4) שם, פרש"י

ה"ג.5) פ"ב שקלים
יד.6) שם,
כח.7) לב, שם


